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Sellerden dereler 
Kazalarda fazla -

On gün evvel başlıyan 
yağmur, kısa fasılalarla 

devam ediyor .. 
5eller olmuş, dereler taşmış, bit evle bir kaç 
mağazayı su basmıştır. Sera ve Kalanima köp

rüleri yıkılmış, elektrik ceryam kesilmiştir. 
Mülhakattan malumat alınamamıştır. 

On günden heri, arada kı
sa fasıla/ar da veren yağ

mur.fırtına ·oe zaman zaman 
işitilen gök görültüleri ara· 
sın da ve hazan sağnak halinde 
alarak devam edip gidiyor. 
Yamur lıer t a r aft a de
vam etmekte olduğundan 
seller yapmış dereler taşmış
tır diin gündüz yağmur din
rniş, hava açar gibi olmuş
sa da akşama doğru başlı 
Yan yağmur gece yarısı şid 
detini artırmış, sabaha kadar 
sağnak ve tipi halinde 
devam etmiştir gece saat 
1,5 da Elektrik cereyanı ke
silmiştir, Sabahleyin Elek 
lrik Mühendisi Celal arıza
nın tahribatın şekil ve de 
tecesini anlamak için hare
ket etmişse de Sera ve Ka
lanima köprüleri yıkılmış, 
bu suretle bu satırları ya· 
tarken tahribatın şekil ve 
tnahiyet ve derecesi hak
kında şirkettin de bir malu 
inat almadığı anlaşılmıştır. 
"4ncak, Elektı ik şirketi mü 
dürü Nedim de Mühendise 
'!~laki o~mak üzere gitmiştir, 
l\oprülerın yıkılmasına ba-
kılırsa dere önlerinde ve sel 
Qğızlarındaki direklerin yı
kılmış olması muhakkaktır. 
Bu itibarla tamiratın ve 
Cergandan mahrumiyetin ol
ritıkca uzun süreceğı tahmin 
edilmektedir Değermendere 
~ittin sµları !Jükselmiş, De 
rerrnenderede bazı mağaza
bQr/a bir kahveyi su başmış, 
tından başka Yenicumda 
1~ Tekeli oğlu Ahmet kızı 
'"elihanın evıne dahi su dol. 
~llş, her iki tarafa da Ara-
Qzfar giderek suları boşal· 

!'nıştır. Zayiat qlmamış 
~'· .Zano.c; deresi kabarmış, 
k. <ıno~ta bazı menfezlerin 
deQPanmış, seller olmuş, han-

lcierin tıkanması üzerine bo 
i1tnuş olan imaret başındaki 
b 0iuksu yolır dahi dünden 

0~'ı artık /ena halde harap 
p lntıştur. Yağmur ve selin 
tQ~la.tana kasabasında da 
'>I hrıbat yaptığı haber alın-
h-ı~ISada derecesi öğrenilme· 
k. 'ftir. Mülhakatta ve çivar 
!~ta/arda yağmur, selin 
~~'kanın yaptığı tahribat 
1>ıQ ında bir malumat alın-
tQ/~ıştır. Arhavi, Viçe t•
tQh ~'ında sellerin fazla 
ıQ ~ıbat yaptığı, insanca dahı 
qıat olduğu söylenmektedir.! 

Mütemmim 
malumat: 
Sonradan aldığın11z mü

temmim haberlere göre De
ğirmenderesinde fazla taş

kınlık vardtr. Sular 30 mil 
süratle gelmekte •ue Haci
megmet 11ze1ıkiinin beri yii
zünde qere yÖla yayılmış, 
yol bir metre irtif ainda su 
içinde kalmiş. giden otomo
biller geri dönmüş. Başmü
hendis Hacimehmet üştün
den dağ yolugle aşarak ö
bür yüze geçmiştir. Coşan 
Değermenderesinde ev, yapı 
ağaçları görünmekte olma
sından yukarlarda /cızla 

tahribat olduğu anlaşılmak 
ta isede dereceşi anlaşıla 

maktadır. 
Taşan dere, kiı'prünün beri 

tarafındaki sahayı basmış
tır, su irlif aının bir metre
ye çıktığı ve değermendere 
köpriisu için şimdilik teh
lihke olmadığı sô·ylenmek
/edir. /JeÇermendere sahası 
bataklık halini almıştır. Bir 
kulübede mahsur kalan bir 
aile efradı arrzozlar tara
fından kurtarılmıştır. De· 
&ermenderede su basan fın 
dık mağazalarında büyiik 
zayıat olmuştur. Buhtida 
Ruhi Uralın malı olup fn: 
hisarlar idaresine kiralan
mış olan büyük yapının 
alt katındaki mağazaları da 
su basmış iki yüz çuval 
tuzu ıs/atmıştır. Yine De
değirmenderede Daniş - Os
man şirketine ait iki güz 
çuval çimento is/anmıştır 

b'!- şirketin lstanpuldan çi
mento yüklü relen bir mo 
töru İneboluda fırtına gü
zunden yediyüz çuval çimen 
toyu denize atmıştır. 

Son dakıka 
Değernıenderesinde dere· 

nin getirdiği odunları top
larken zavallı bir kadını 
sular almıştır. 

Maçka dert$i boyunca 
Mataracı semtlerinde tahri
bat fazladır. Pulatanada da 
sellerin fazla tahribat yap
tığı haber alınmıştır. kaza
larla telef on muhaberatı 

otomobil munakalı kesilmiş
tir. 

Üçüncü Umumi 
Müfettisimiz , 
Dün gece şehrimizi 
teşrif ettiler .. 

Evvelki gUnkn sayımızclu haber 
verdiğimiz veçhile üçnncUUmunıi 
Mllfettişlmiz Sayın Tahsin Uzer 
dün :,abalı, beraborlerinde Knrs 
Vulisi, Askeri ve 1ktlsnt Müşa
viri olduğu \halde Erzurumdau 
hareketle goce geç vııkıt şeh

dmizl te:;ırif etmiş v0 dcıgruca 

Soğuksu köşkUne çıknıı~lnrdır. 
Sayın Oçüncl\ Pmunıi ;\lefet

U,lmtzi Vali veklll Fıılk Polnt 
Hamsi küy yolumla knrşılamış
tır . 

içte 
ve dışta 

Mektepsiz çocuk 
kalmıyacak 

İzmirde mektep ihtiyacı 
hal/edildiğinden bu sene 
mektepsiz çocuk kalmıya· 
caktır. 

Mülkiye mezunları 
Mülkiye mektebi yakında 

An karaya nakledilecek. yeni 
sene tedrisatı Ankarada baş 
layacaktır. Mektebin ikmal 
imtihanları bitmiş, 33 me
zun vermiştir. Bunlardan be
şi hariciyeye. on yedisi Ma
liyeye, on biri idareye ay 
rılmıştır. Mektebe bu sene 
120 talebe alınacaktır. 

Amerikada 
kızılay 

Amerikanın indiyana aya 
!etindeki vatandaşlarımız ta
rafından teşkil edilen kızılag 
Amerikanın istiklal bayra
mına iştir<ik etmiş, ve Ame
rik~lıLar tarµfımt~n b.eğenil 
miş ve alkışlıırla karşılan
mıştır. 

2000 Faşist 
İspanya asilerine 
yardıma gidiyor! 

İrlanda faşistlerinden 2000 
kişi ispanya asilerine yar· 
cfıma gidigorhu. 

Fransa kendini 
zor kurtaracakmış 1 
Bir Fransız gazetesi, Sü 

riyede yeni karğaşalıklara 
intızar etmek liizımgeldiğini 
ve Fransanın o kurnluktan 
kendisini zor _kurtaracağını 
yazıyor. 

Bir çocuk 
boğuldu 

Hızırbey mahallesinden 
şöfor Malımudun bir buçuk 
yaşında Ayten ismindeki 
kızı evde su kazanına düşe
rek boğulmuştur. 

_J 

• 
• 

spanya a e11i e n ı 
muhare e ev iyor .. 
Alkazar berhava edildi f .• 

Anka:a ispanyadaki dalıili muharebeler şiddetle 'Ue kanlz çarpışmalarla devame-
diyor. iki ay süren miidaf aadan sonra al kazar sarar na sığınan asiler kadın ve ço 
cukları saraydan çıkartmışlardır. Bunun ıızerine lwkiımet ku11vetleri alkazarı dinamitle 
berhava eylemişlerdir. Sag kalanlar müdafaaya de1.!am ediyorlar. Aasif Pr tarafmdan 
kuşadzlmak üzeredir. 

Vekillerimiz 
gelmediler 

Fırtına yüzünden 
vapur Sinopta 

kalmıştır. 
iktisat ve Maliye 'i.ıekille

rimizi getiren Eğe ·uapuru, 
Karadenizde lwküm süren 
/1rlma giizunden Sinop li
mamna girmiştir. 

Bu itibarla Vekillerimi
zin şehrimizi teşrifleri bir 
iki g in tealılıura uğramış 
demek.lir. 

Görüşler Duyuş_!9_r 

Nasıl Havadis alınır ? Nasıl Tekzip yapılır ? 
Posta gelire~ herkes gıbi hen ı Beri tarafta gazete müvezzi

de postahaneye damladım. Ak- 1€',.i, lıcbııl sn ıibı b:ıy Osman N.ıri 
ş:ımdan gazetC'leri ıılıp, evde ge- Eyubo~ı b t ı 1 

~ 15 unun aşına op anmış .ır, 
C(} yalak içinde taze havadı lerı lctanbul t ı 

~ gaze e ve mccmııa arını 

okumayı bir çokları gibi bt.'n de sayıp teslim almaktalar.. Elhasıl 
itiyat cd•ndım. po h gı.1nle i postahane salonu 

Vap..ır po .. taları .ıkşamdan ,el. ayrı bir alem ... 

eliti için posta'ııınede tev:ı:iat an- Geçen akşam bu al m iç'ndey 

cık ferdası giınü yapılır.. Bu se- dim. Hem po tanın d:ı ılmasını 
bebden herkes gazetelerinı, mek- b.:kleyor, hem de havadıs nraştı 
tuplarını akşamdan alm<ık için rıyordum. Derken. bcledi)'e mu
postahaneyc giderler. 

Postalar gündüz gelip, gündüz 

dağıtılmış olursa elbet po.,tu}ıanc-

K ı z ı layı n ye gıdılmez, bır iki saat U)ak 
Üı;tü bekleyip elden gazete ve 

hnsebe.,indc va,.idat katibi Fcri
dunu gördüm. Yanına yanaştım. 

Mezba~a ihtılao;ı hakkında so u~
hırma a başladım. Tabıı bu, res
m n mulıl.kat deı{ıl, ga teci usulu 
hnvndis almaktı. teşekku .. ru·· mektupları ı:ılm:ık znhmetinc kat-

Feridunun söylcdılde ini ben 'm )anılmaz. Gel gelelim, bunda ko '>n-
Kızıla y başkanlığından: hat elbette vapuların nkşam üzeri uslüp ve ifademle Yeniyoln ycz-

20 - 9 - 936 Pazar günü gelişindedir.. dım, Ezer Feridunun nğ'zından çı 
k • .m söı.leri, ıe.U"'rın n ve ·di _,.j 

h lk · [ d Postahane salonu haylı kala- ., a evı sa o n un a ce- mnnıılı ifadeleri allayıp pulla~ ıp 
miyetimiz tarafından 120 balık, herkes postasını bckleyor, yawydım, kimbilir ; Y cnı) olda 

çocuk sunnet eddi.rilmiş bun- içeride gayretli memurlar, muvez- evvelisi günkü iki satırlık tekzıbi, 
!ardan 70 kadarı lıazırlanan zıler dıkkalle ve sür'atle po5tnyı mu'1asebcc; Osmanın tekzibi gibi 

l d [ d' · [ · ayırmaktalar.. Sağdan, soldan bir sütünlük mi yer tutac1ktı. H.::r 
sa on a yatırı mış ıger erı sesler : iki tehibde de hakikatsiz.tikten 
ebeueyninin rızasile hanele ziyadı: vahimei mes'ulıyet endişe-

d l J b - Salih efondı, Mürtezn efendi, 
rine gön eri miştir. Ş u sinden başka birşcy aramam 1... 

.. t 1. · t 7(1 d bana birşey var mı, benim pos-sunne anıe ıyesı saa a Cevdet A/ap 
başlanarak akşam saat beşe 1_ta_y_ı_v_e_r_7_ı ________ -----------
kadar hila fasıla de'l.•am 
ederek fennin emrettiği 
şekilde aşepsi ve antisepti_r;e 
riayetle ve çocuklara hiç 
bir zahmet vermeden icra 
eden. memleket hastanesi 
pansıman memuru hay Os-

-K0$ EM DEN 

mana kızı/ay namına işbu 

meşkür ve h,,gırlı hizmetin- 1 

den dolayı teşekkürü veci. 

beden bilir ve alenen ibla

ğina sayın gazetenizi tevsii 
eylerim. 

Memurlar 
için gereken 
Yeni tercumeihal cetveli 

qıaibaamızda basılmıştır. 
isteyenler alabilir. 

FIRILDAKI • 1 

Artık yazın bunaltıcı sı
cakları, haz veren rüzgarı, 

bulutsuz seması yerine tit
reten soğuklar, aralık baş· 
farında ıslık çalan rüzgar 
!ar ve birbirini dehleyip 
kamçılayan kapkara bulut 
!arla örtiilu bir gök yüzü 
var .. 

Dünkü açık başlar şap 

kalarla çeketsiz v:icutlar 
paltolarla örtüldı.i. D.m 

adamakıllı haşlamıştı da 
ondan der. ve hemencecik 
malumdur ki yaz rahavet, 

kış faaliyet devridir kıs:-a. 
sını il<ive eder, konduruve-
ririm. 

Ve nihayet iş bu kerteye, 
hu neticeye varınca da ayan 

ve beyan anlaşılır ki için

de bulunduğumuz ve bilhas-

sa önümüzdeki aylarda so

ğuk daha ziyade ve acı acı 
dişlemeye. caddelerde. sokak 

oturanlar bugün yürümeğe. 
dun yürüyenler bugun koş-

[ başlarında nara atan, ıslık mağa, sıçramaya başladı ar. 
Yani ve daha açıkcası her çalan rüzg<irlar adamakıllı 
şeyde dünün üstünde bir kamçılamaya başlayınca 
hareket, bir canlılık görül- kafalar dalıa çok düşünme 
meğe başladı. ğe, rniydeler daha çok işle-

Bu neden' böyle oldu ? meye, gözler daha fazla 
diye ~oranlar olursa onla ı parıldamaya ve bilhassa 
ra da dünkü hararet onları gövdeler tıpkı rüzgar önün-

de kalmış hakiki bir fırıl· 
dak gibi fırıl da fırıl dön
meye başlagacakdır. 

Zaten efendim şu içinde 

acıyı, tatlıyı ; giizeli, çir· 
kini,· ıztırahı, gö'nenci bul
duğumu~ ve biı şelıikle bir 
zefirden ibaret denilen öm · 
rü. hayatı göçerttiğinıiz 

dı:nga adı verilen şu kos
kocaman yuvarlak da bir 
fırıldak değil mi ? .. 

Ve nihayet dünya fırıl
dcık. insanlar fırıldak ol 
dul.tan sonra fırıl da ftrıl 
dönmemek kabil mi sanki ? ... 

l'lf amaf ih bütiin bunlar 
yani dört tarafı saran fı
rıldaklar içinde fırıl fınl 
dönmeden fırıldak çeviren 
fere aşk olsun ... 

H. M. 



Sayfa 2 

Dokuzuncu ders 

Siyasal 
Partiler 

/YEN/YOL/ 

MlYhüm 
RECEP PEKER 

/aydalar getirse bile, ileride 
iistünde duracağımız karşı
lıklı şartlar olmayınca. ls
tiklcil mefhlılmu bu durumda 
da yaralanmış olur. 

Sovyet Alman nıünasebatı 

içinizde bilenler vardır, 
Lir zamanlar Osmanlı im-

paralorluğunun idaresi al· 

Dün 
ma ev 

bHyük 
şadı! 

Hitlerin nutkunda sonra vaziyet ... tında bulunan bu yurd için 
de bazı Sadrazamlar ve ve-
zirler şöyle bariz vasıf !arla 
tanılırdı; falan paş12 lngiliz Ankara l 9 - Beri indeki 
taraftarıdır. derler. onu ha· Havas muhabiri bildiriyor: 
yatı boyunca o devletin po· !vurenberg nutku parti 
litikasına bağlı sayarlardı. parti lıiç bir netice 'verme 
O paşa iktidar mevkiinden miştir. 
ayrılıp, falan vezir 0 za- Sovget Ateşemiliteri ~o[ 

T r=:c =-r 
manki tabirle, mührü lıuma- ı'neboluda 
yunu eline alınca, faraza 

o vezir fransız taraftarı Fırtına var I 
tanınmışsa, devletin siyasası 
Fransaya temayül ederdi. Ankara 19 - İneboluda 

Yahut herhangi yabancı çok şiddetli bir fırtına var 
bir devlet iktidar yerinde 1 cıvar dağlara kar düşmek
b.lunan, sözüm yabana, dev-

1 
tedir. 

let adamına elçisini yollar ı 
onu bir çok vaidlerıe kendi Erzu ru mda 
sine çeker ve ekseriya da S .., k k 1 
devletin perişan mali vazi- ogu ' ar . 
yetini koruma vaidlerile Ankara 19 - Erzurum 
devleti kendi sıyasasına da şiddetli soğuklar vardır 
bağlardı. Bu hale gelmiş olan şehir ve cıvarına kar yağ
bir devlet, istiklalin diğer mıştır. 
bütün şartlarını haiz farz
edilse bile, gene esir olma
nın çukuruna adım atmış 
sayılmalıdır. Binaenaleyh 

yurd dış sıyasada serbest 
olmalı ve mutlaka içinde 
yaşadığı gün, kendi ulusu 
nun faydası hangi politika· 

Atlantikdeki 

Fırtınalar 1 
Ankara 19 - At/antik 

sahillerindeki fırtına şima 
le doğru kesaf etle ve~ bir 

çok hasarat yaparak ilerli-
nın kovalanmasını gerekleş
tirigorsa, o gol kovalanma- yor. 

lıdır. Bu söz bir edebiyat 
değildir, realite bunu icap 
ettirir, bir devlet ancak bu 

vasfının da bariz olmasile 
kendisini sayılır bir mevcu-

-----
Okurlarımız 

Ne diyor 
diyet olarak acuna tanıta- r------
bilir. Ve ancak böyle Şehir içinde bukadar 
bir devlette, kuvvetli ve o. Sür'at olur mu ? 
nurlu devletler · karşılıklı 
/aydalar temini yolundan 
güç, karanlık ve karışık 
vaziyetler içinde el ve 
işbirliği yapmak itibarını 
görürler. 

Otomobiller şehir içinde 

son siir 'atle koşuyor değil, 
adeta uçuyorlar. Otomobil
lerden, gazın toz kaldırı 
gor diye şikô.yet ediliyordu, 

_ Arkası var _ halbuki şimdi de gelip ge-
------------! çenlerin üstlerine. başlarına 

çamur yağdırıyorlar. insan NOTLAR 

Öz kelimesinin 
Tahlili ........ . 

/arı tepeden tırnağa çamura, 
ça?mrlu pis sulara bulayan 
bu söz dinlemez otomobil
lere hiçbir ceza terettüp et 
mez mi ? Belediye. niçin 
on, on beş kilometreden faz 
la sürenleri cezaya tabi 
tutmuyor I 

O. H. 

yann başlayacak olan bü
yük maem.ıralarda bulun· 
mak üzere çağrılmıştır Al
man sanayii iptidai madde
ler karşıltğı Sovyet Rusya 
ya makine 'lıermekte b·iyük 

Spor 

Sovyet atletlerinin 
yeni rekorları 

Moskova'da Ağustos sonlarına 

doğru nihayetlenen hafif atletizm 
müskbakalnrına Sovyetler birliği

nin her tarafından gelen 556 en 
iyi artlet iştirak etmiş müsabaka
larda 16 yeni rekor tesis olun
muştur. 

Yeni rekorlar arasında bilhassa 
19 yaşında genç spaı c.ı bayan 
Vesiliyeva'nın rekoru şayanı dik
kattir. Filhakika beden terbiyesi 
tekniknm'u talebesinden olan Va
siliyevn 1000 metreyi 2 dakika 
58,4 saniyede katederek 2,2 !'leni
ye farkla, yeni bir dünya rekoru 
kurmuş bulunmaktadır. 

Tanınmış Sovyet rekordmcnle
rinden Znaminski, 10,000 metreyi 

31 dakika 45,6 saniyede koşmuş 
ve Leningradlı Liulko da 200 met
reyi 21, 6 saniyede kutetiniştir. 

Moskovalı bayan Rogojina ise 200 
metrede kadınlar için '.LS,8 saniye
lik bir rekor tesis etmiştir. 

Leningrnd bayrak yarışı takımı 
4.400 metrede 3 dakika 23,9 sa
niye ile yeni bir rekor kurmuştur. 

Sporcu loseliani ise yeniden hız 
almadan uzun atlaını.da iki yeni 
rt!kor kurmuştur: 

Bir adım: 3 metre 36 üç adım 
14 melrc 12. 

Moskovalı sporcu Kalini de 
yürüyüş için yeni bir Sovyct re
koru tesis etmiştir. Kalinin 5 kilo
metreyi 25 dakika 28,1 saniyede 
katetmiştir, 

[T. A.] 

Havalar düzelecek 
Ha vulurııı birdenbire bozması 

ve yağmur yağması kışın yak
laştığı endişesini uynndırdı. 
Kandilli rasathunesi hava \' .ı li
yeti lmkkında şu ınalftmutı ,·er
mi~Ur: 

··-- llnvnd..ı l.>ir f evkahldelik 
yoktur, bir ku~· gUn fazla sıcak 
sıkıntılı giden havular bozmuş 

ve yağmur yağmı~tır. Maaıııafih 
havıılar yarın bugnndeıı do.ılın 

gUzel olacak \'C a\~Caktır. 1 ı~ı.1 
yakluştığıı)a dair hcntız bir i ;a· 
ret yoktur. ,, 

Alman bankaları da bab· 
lan finanse etmekte devam 

ediyorlar. Bütün bunlar giis 
/erir ki Nurenbergde Hit
lerin söyledikleri Almanya 
mn dalıili içindir. Strema 

nzn imzaladığı Alman Sov

get dostluk muahedesi de 

Hitler rejimi 

beri her sene 

devam ediyor. 

kurulalıdan 

yenilemekte 

Bir cevap 
7 7 Eyliıl tarihli Halk ga

zetesinde " Halkevinde bu 
yaz ne yaptık ,, Başlıklı 

yazıya Halkevinin bir azası 
sı/ at ile cevap vermeği lü 
zumlıı gördıım .. 

Halke'lıinde bu yaz ne· 
yaptık diyerek tenkil yapan 
mekale sahibi Tevfik Vural 
bu mevsime tekaddüm eden 
zamanlarda Halkevinin da
ha faal olduğunu ve bu ça
ltşmonm da kafi görülebi-

lecek bir kertede olduğunu 

kabul etmiş oluyor demek· 
tir. Esasen yalnız başlığı 
değil, mekalenin özü de yaz 
mevsiminde Halkevinin de· 
rin bir _uykuda olduğunu 
söylemekte, bimem hanki 
sebeplerle bazı komitelerin 
kış devresi .f aaligetluinede 
hucıim etmektedir. Halbuki, 
bu lıücüm etliği kollar a/a.. 
gişten uzak fakat özlii . ça 
lışmalarını takdir bekleme
den yapmışlar ve yapmakta 
bulunmuşlardır. Her halde 
Terııfik Vural gurülttisüz ça
lışmaları kô.ji görmemekte, 
kulaklarda aksetmeyen var
lıkları hıçe saymaktadır. 

Ayni zamanda makalenin 
yazılışı hiç bir tetkik ve 
tahkike liızum hisedilmeden 
yazılmış olduğunu göster
mektedir. Meselci: Yaz mev 
siminde en fazla /aaligette 
bulunması icabeden Köycü
ler ve Soysal yardım kol
Lurının yerinden kımılda
madığını iddia ediyor. Yu
karda da arzettiğim gibi 
mekale sahibi yalnız gurul 
tulü ve şataf atlı çalışmala
rı istemeJ..tedir. eğer aksini 
kabul etmek lazım gelse 
köyculer kolunun köylüler 
içın yazmış ve tabettirerek 
,esmf f ormalitesirıi ikmal 

ellirmekte bulunmuş olduğu 
" Az yerden çok malısül 
elde etmek .. adındaki ki
tabın kıymetini takdir eder 
köycüler koluna bir de fe· 
şekkiir etmesi icap ederdi.. 
Demek oluyorki kögciiler 
kolu bu yıl bir defa yap 
tığı gibi Bandoyu bir oto
mobile kagup şehir içinde 
çaldırarak köylere gitse ve 
bunu her haf ta vey'a on
beş günde bir defa tekrar
lamış olsa makale sahibi 
bunun büyük bir f aaliget 
olduğunda şiipe etmeye 
cekti .. 

Sosyal gardım koluna ge
lince: Hamiyetli Doktorla 
larımızın Halkevinden gön
derilen hastaları muayene
hanelerinde ücretsiz baktık· 
farını ve bunun için hiç 
bir takdir beklemiyerek hem 
vicdani ve hem de üzer/e
rine aldıkları' vazifeyi ba
şardıklarını bilse, hiç araş
dırmadan Halkevini tenkit 
eden gazı sahibi bu tenkidi 
yazarken bir az olsun du
raklar ve onlara içten ge · 
Len sevgilerini sunardı .. 

Makale sahibi, Halkevin
de bu gaz ne gapt ık demek
le, Halkevi faaliyetini iki 
kısma ayırmak istiyor ve 
kitapsaray kolunun iki yıl
danberi kitaplarına bir dü 
zen veremediğini ilô.ve edi
yor. işte yukarda da söyle
diğim gibi Tevfik Vural 
anlamadığımız hislerin tah
tı tesirinde yazdığı bu gazı 
ve bilhas:.a bu kısımla Hal
kevi ile alakadar olmadığı· 
m isbat etmiş olugor.Çünki, 
kitapsarag yedi, sekiz ay 
evvel Halkevinde işgal el 
tiği odayı kafi görmemiş, 

- Arkası :; de -

Müthiş ihtikar var ! "' 

Söz vezninde olan bu ke• 
limeyi çok severim: H:ilasa 
ve hilesiz, hürdasız mana 
sındadır. Çok sevdiğimiz, 
ve çok sevilen enerjik ve 
sempatik ba_:o başkanımız 
Bay Azmi Ozer de soyndını 
seçerken " Öz n ii /eda ede· 
memiş, onu " Er ,, in başına 
geçirerek adamın gözü, er
keğin özü manasına gelen 
özer şekli mergubuna soka· 
rak kendine soyadı yapmış
tır. Ve hakikaten sempatik 
bay başkanı iyi tanıyanlar 
çok iyi bilirler ki, Azmi 
Özer, her turlu hile ve 
lıurdadan ari olarak erke
ğin özu, adamın gözü ve 
en yüksek, en samimi mec
iislırin ön ve en baş sözü
fiür .. , 

1 k f h 1 k A 1 t I 
1 t•l t•l Hamamcılar fırıncılar, depocu ar ışın a ış ar ar emını t•l K•l 

maksadil~ fındık kabuğunu toptan konturat ettiler.. \mi' 
Her sene halkı soydurur 

dururuz, on kuruşa satıl
ması lazımgelen fındık ka· 
buğu türlü hile ve desiseler 
içinde. türlü ihtihar düşün 
ce ve tedbirleri altında 
kırk elli kuruşa kadar çıka
rılır harıl harıl satılır ve • 
fakir fukara, yok yere. ve 
sanki birkaç kişi hasis men
faat temin etsin ve zengin 

olsun diye, cayır cayır 

soyulur da gine sesimizi çı
karmaz ve gerimizden kıpır
danmayı halırumza getir 
meyiz I 

Fındık kabuğunda müthiş 

ihtikar var. İlıtikô.rı yapan

lar, şimdiki halde fabrika
cılar. ihtikara sebebiyet 
verenler de kamamfo.r, /ı-

rınlar, depolardır. İhtikarın , ifsat eden lıamamlar~a fı 
önüne geçmek için evvel rınlarda fındık kabugu ya
beevvel hamamlarla fırın- kılmaması hakkında beledi 

!arda fındık kabuğunun 9a- t ye meclisinin verilmiş bir 

k l S k Ctn•ek on kararı dahi vardır. Hem 
ı masını ya a • . - 1 . . A 

dan sonra da narlı usuliinii ıh.tıkar bakwmndan, lıem 
ikame ve tatbik etmek La- 1 sağlık bakımından bu ka
zımdır. l rarın tezelden tatbik mev-

Zaten, şehrin havasını ' kiine konulması çoktan ge· 
toptan ve en çok berbat ve . rekmiştir I 
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Sağlık 

Köylüye 
öğl:..Jtler 

OÇ BELA: 
Frengi, Fuhuş, İçki 

Yazan : TÜH.KAN 
I>unııu:ı '1'11rknıeııoğlu 

Fuhuş ve Belsoğukluğu 
[ 6 1 

Münasebatı tenasıiligeden 
sonra veyahut /azla yürü
mekten veyahut ayak 
makinesile meşğul olan ka
dınlarda daha barizdir. 
İltihap, rahim ve yumurta
lıklarda bir takım görüşme 
yapar -zıe mikrop bir kerre. 
mezkur azalara sardımı te· 
davi etmek pek güçleşir ve 
hastalar uzun müddet ıztı

rnp çoker 1rr. AMsıra hat 
şeklin ı~ n !küsler olur. 

Bıı vazi ;dle lıamile kalan 
kadınlar doğuracakları es
nada çocuğun gözleri haz· 
neden çıkarken çerahate sii
rünerek kör olur, 

Hastalıkların leda1.ıileri 
hakkında hiç bahsetmigece
ğim çünki bir kerre tedavi
si kendisi tarafından gapıl
mıyacağı aksi tesir 'l•ıicuda 
getirilmesi muhakkaktır. Bu 
ciheti yalnız Doktorlara 
lerketmeği kendimce vicda
ni bir vazife addederim. 

16 Yaşında bakir bir 
kızın belsoğukluğu 
Hastalıkların ilıtilô.tı er

keklerde olduğu gibi kadın· 
/arda dahi aynıdır. Maf
sal iltihapları, kalp iltihabı 
ve ilh.. Size müşahedelerim· 
den birtanesini arzetmek 
isterim. Henüz 16 yaşında 
bakir bir kızın sol diz maf · 
salında gayet vasi şişlik ile 
mıiterafik hararet 'l•e ağrı
dan ıztırap duyan bu genç 
kız Hastaneye geldi uzun 

boylu muayeneden sonra kı · 
zın henü~ bakir olduğu ve 
nışanlısı bulunduğu yalnız 
onbeş gıin evvel lıafi/ bir 
idrar ba1ğmlığı ile arhatsız 
olarak bir kaç gün sonra 
ayağının mafsalı sancıla· 
narak bi•denbire şiştiğini 
ve hariçte bir takım kadın· 
!ara tedavi ettirdiğini ve 
fakat hiç bir şifa görme· 
diğini göz gaşlarile anlat· 
mağa başladı. 

Hastayı uzun uzadıya 

muayeneye başladık akJıma 
ilk defa al el ade bir maf
sal iltihabı geldi fak at bu 
yaşta bu romatizmanın bu 
şeklini fenni haricinde ol· 
duğundan aklıma birdenbi· 
re nışanlısı geldi tahkikata 
koyuldum ve kızın her hal. 
de umum! bir muayeneye 
ihtiyacı olduğunJan ebevey
nini ikaza mecbur ka!mdı 
Neticei muayen~Je hem1ı 
bakir olduğu lı-ılde zavallı 
genç kız hat bir Be/soğuk· 
luğu ile maliil .. olduğu 'lle 
mikropların maf salalara ka · 
dar sirayet elliğini görd!ik· 
Hastalığ:n nışanlısı ta 
rafından temasla /erce sira· 
yete derek Parti/arı 
gudde/erini tahrip etmiş 'l.I~ 
hatta mesanesine kadar sı· 

ray et ettiğif!i maalesef mı' l 
şalıfr.'e eyledik. Tabi derh<l 

• Arkası var • 
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ANKARA 
Türkiye'deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyanın Ankara 
Elçiliği :;abık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[38 ] 

aynı tehlike, ba5güstermiş bu
lunuyordu. Jlk. i~retl yunan is
ynııı vermiş oldu. Arkusındnn 

Homaııyalılar. ~ırplar, 8ulgarluı· 

ve Arnuvııdl::ır isyan etti. 
Yunan isyanından doksan yıl 

oııra, kilh Hus, kıllı A\'usturya 
eınperyulizmJerinin teşvikiyle, 

Balk.anlardaki bütiln hıristiyan 

milletlerin kul'luluşu tamaınlıııı 
mı;; bulunuyordu. Aynı mllddet 
zarfında, lngllizlı•r, Fransızlar, 
en son olmak üzere de ltalyan
lur, imparatorlukla olan IJağlııı l 
az çok gevşemiş olan Afrika 
eyaletlerini ve Akdeniz doğu

sundaki adaları ellerine geçiri
yorlardı. 

Öyle ki, bOyllk savaşın nri
fesinde, pııdişıılıın elinde, lstan
lıul ve küçücük Trakya pnrça
sımtan başka yalnız Anadolu 
ve .Arabistan kalmış bulunuyor
du. Fakul 18Ci8 denberi Hııslar 

Şark vilılyetlerini ellerine geçir
nıi~lerdi. Aralıistun'dn ise, iıııpa
rutorluğun nüfuzu kmlmış:ı. 

! lele, gittikrn ufuıan snrre'lt•rin 
Yerini oradaki şeyhler nezdin'de 
lngiliz tilt'ekleri ulalıberi. 

ıraktaki zengin petrol kay
naklarının keşfi tlzerine i~e, .A
tabistaıı'ın lngilizlerin ta:sallu
tıından kurtarılma:suıa urlık im
kan oluıııuzdı. llunuıı en btıynk 
delili, lngilizleı iıı Hağdad hattı
nın yapılma ına kar .. ı göster. 
dikleri nıuvaffakiyeUi mukave· 
ınettir. Bu hnt Abdülhamid dev
rinin belli başlı bir tek. başarı
sıdır. bu hatla, imparatorluğun 
bir noktasında olsun, yıkılmaya 
karşı lıir payanda ~·apabilıniştir. 

.Eğer oosyonalizın basili Os
lllanlı 1ınparatorluğunuıı hasta 
&övdesinde tahrib ıt yap ıbilıni;; 

• \"e henüz çok iptidıtı olan ya
bancı azlıkalra bu camiadan ay
tılnıak şe\•kinl verebilmiş ise. 
bu beklenmedik " vinılence'' 
has a un şöyle izııh etmeliyiz: 
''lı 'lıtSta adam''ın etrafını ulan 

- Arkası var -

Gençlik 

Bir cevap 
- Ba.ştaraf ı 2 de -

iki odayı birleştirmek sure 
tile başka tarafa naklet· 
miştir. Nakilden e1.1vel dü
zeni gerinde -ııe halka açık 
olan kitapevi nakilden son
ra kitaplarını çok esaslı bir 
surette düzeltmek için kış 
mevsiminde gece yarılarına 
kadar nasıl çalıştığını ken 
disi pekala bilir ... Bu kola 
lııicumile faaliyetinin gaz 

devresinde de olmasını iste 
gen Tevfik Vural, hir kü 
t iphanenin sıralanmasındaki 
müşki/iitı bilse ve biraz da 
insaf etse böyle bir istekte 
bulunmaz</;. Çünki bu iş 
göriind~ğü kadar basit ol
mayan çok yorucu bir iştir. 
Yaz mevsiminde değil an 
cak kış (11e1.ısiminde başarı
labilir. 

Tevfik Vural biitceye temas 
ederek elde edilen randu
manın paraya nisbetle pek 
az olduğunu sö'ylemektedir. 
İleri senelerde de-ııir yapıl 
madığmı söylerken geri se 
nelere mahsup edilip edilme 
diğini hiç nazarı itibara 
almıyor, Yoksa buna lü
zum mu gürm:igor ? 

Kullanışın bir sıiiistimal 
olmadığını söylemekle Halk
evi idare heyetini lekelen. 
mekten kurtarmakta olduğu 
anlaşılıyor. Halbuki yoktur 
demekle varittir demek ara 
sında hiç bir fark görü
lemez ... 

Makalesinde yazdığı gibi 
bütçesi nishetinde randü
man alınmayışı Halkevinin 
mutlak surette uyuduğuna 

delalet etmez, binaenaleyh 
Halkevi uyumuyur, kendi

nin dahi uyuduğunu yazdı
.ğına nazaran belki uyuyan 
yalnız kendisidir. 

N. Başman 

Sadık köpeğin ölümü .. 

Rışın karlı lıir gUnilııde E
~irler köynnıın keq,i ; evleri
~lnbacalaruıdan, çı'<.an duman 

Piye karı5arak meç!ıul ve son 
~uz uzaklıklara doğru kaybO· 
Uyordu ... Evlerin ; fersiz, kU
~~k camlara vuran kar, adeta 
ırer cam hıılini almı,tı .. 

t B~r~~n. blre bir kilit şangır
t~ı ı:~llıldı, Bunu müteakip .ha
bt bır gıcırtıyla ufak ve eski 
( r kapı, önUııde yığılmış olan 
lll'ları zorla iterek açıldL 

d İhtiyar bir köylOyle bir ka-
ııı ti . . b • Pının sert ve çetin dar. 
~leri arasında, odun yüklü bir 
la erkeple beraber dııarı çıktı-
1/· 1\n<1111 arkasuıa dönUp kat/1 kaparken sadık köpeğine 
ç~ennikı1r bir nuzarla baktı. 
Clk n~l\ ona, yeni doğmuş biri
~o ~ ıtvrucuğuuu emanet cdi-

rcıu. 

İta Şıındi iki yolcu kesif bir 
her tipisi içinde n.erkepleriyle 
dı. r~ber durmadan ilerleyoriar
l'l!nı ıraktıklnn iz .. Yağıın karla 
her elen kupaıııyor, \'e yolcular 
aıı . engele kar~ı bata ~'ıka yol 

~orıurdı. 

** 
'll~·rv<fe kalan çoc4k derin bir 
Qllit Ufla beşiğinde yatıyor, ve 

arada sırada gözUnU açıp 

6 Sedat Olgener 

bakan köpekte, kışın derin ses· 
sizliği içinde, beşiğin yanında 
kıvrılarak uyukluyordu . • Hazı 
kere rüzgArın boğuk sesi buz
lu camlara vuruyor, bazan da 

susuyor ve uzaklara doğru kay 
buluyordu. 

Bllyük bir horultu ve gllrlll 
tUyle yanan odunlar ocağııı ka
ranlı!\: ve koronılu bacasına a
caip bir takım kırmızı izler çi
ziyordu ... 

Derin bir uykuya dalan kö
pek, samanlıktan gelen bir hı
şırtı ve mllthiş bir ıslık sesiyle 
uyandı ... Odanın, samanlıkla bir
leştiği bir kapıdan, gözleri kı
vılcım saçarak, müthiş bir yıla
nın süzUldUğünll gördll. Derhal 
blr Hlstlk sıçrııyışiyle ayağa 

kalktı ve hemen hücum vaziyc 
tine geçti, daha yılanın ntılma

masını beklemiyerek okundan 
fırlayan bir yay gibi yılnmn 

tızerlnc atıidı. Untün kuvvetini 
dişlerine toplıyarak sıktı, :.ıktı 

yılan da onu .belinden kavradı. 
Ve sardı. Şimdi mlltlıi~ bir sa
vuş başlaıııı~tı. Y ılaıı köpeği 

dört bir yana savuruyor ve 
boynunµ köpeğin keskin di,ıe
rinden kurtarmuğa uğraşıyor

du. 
.. arkası var .. 
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Süt nedir, içinde ne vardır ? ~ Lôstik ve mc;ı~en üzerine p~ 

sonbaharda da geç va mek lfızımdır. Bunun ~ T amğo. mühür. imza imalôti t= 
kıta kadar sağmalı her nasıl bilineceğini ilerde l Saat, Fenni Gözlük, alat ve edevatları f .= 
günkü sağılışta meme , anlatacağım. == . ==== 

. . -~ ve saat tamıratı mağazası ~ 
de hiç süt kalmaması Sütün ıçınde bize en :E ~ .:. 
na dikkat etmelidir. " I b dd l ~ Trabzon Semerci/erbaşı No. 73 ~= 
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vanlardan südü en ko süt şekeri ve daha bazı 
yu olan manda sonra 

şeyler vardır ki bunlar 
koyun sonra keçi südü, 
en cıvık olan da inek da icabında çıkarılarak 

satılır, fakal bizim için 
tir. Şu aşağıdaki sayı 
larla i 00 kilo sütte kaç en mühimi yukarıda da 
kilo yağ kaç kilo pey söylediğim gibi yağ ve 
nir kaç kilo su olduğu paynir maddesidir. 
nu öğreniriz : Sütün içinde bulunan 
Beher 100 kilo sütten: bu en yarayışlı madde 

Peynir lerin ve süt.ün mikdarı 
Maddesi Su Y ag- d • b 

Kilo Kiİo Kilo nuı eğişmesıne se ep 
Manda 4-5 80-82 7-8 olan şeyleri de burada 
K 4 4 5 82-83 6 7 

oyun · · 
86

.
87 

· kısaca anlattıktan sonra 
Keçi :2,8-3 4-'1,5 
inek 2,6-2,8 87-88 3,5-4 devamını yazacağız. 

vardır. 
Burada gördüğümüz 

Kars hükumet tamirat eksiltmes! 

Kars vilayetinden: 
1 - Kars hükumet konağının pazarlıkda kalan 

498018 liralık tamiratına talip çıkmadığından 
eksiltmeye aynı şeraitle 1 O 9 936 tarihinden iti
baren onbeş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 25 9 936 torihine müsadif cuma 
günü saat on dörtde Nafia Md. odasında topla
nacak komisyonca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 375 liradır. 
4 - İsteklilerin teminatlarını malsandığına yatı

rarak ve Nafia Md.Ehliyet vesikasiyle bügünde 
komisyona muracaatları ilan olunur. 

17-19-21-24 

Evrakı matbua eksiltmesi 

bu mikdarlar bir sene 
lik ortalarna mikdarlar 
dır. Sağıının son zaman 
larında sütler daha çok 
koyulaşır. Mesela Ağus 
tos nihayeti erinde 100 
kilo koyun sütünde her 

ROMATiZMA Adet 
LUMBAGO Varak Cinsi 
SiYATiK 1 

Ağrıları 'teskin 
ve izale eder. 

500 
3000 
3000 

Erzak ithalat ve sarfiyat defteri 
Hastane protokol kağıdı 
Hastane müşahede kağJdı 

zaman 10-12 kilo yağ 
bulunur. 

Her nevi sildün içinde 
bulunan yağ ve peynir 
n1addesi m i k d a r 1 arı 
onun kıymetini arttırır. 
Bu sebepten süt satın 
almak icap ettiği zaman 
bunun ne sütü olduğu '~~~JtrJI. 
nu ve içinde ne kadar 
yağ bulunduğunu bil Her eczanede arayınız. 

Çöplerin imha eksiltmesi 

Belediye encümeninden : 
Şehir içinde toplanacak çöplerin bir sene 

müddetle alınıp imha edilmesi için açılan arttır
maya talip çıkanların teklif ettikleri bedel hattı 
layık görülmediğinden artırmanın 29 9 936 salı 
günü saat 14 de tehir edildiği ilan olunur. 

Memleket hastanesi için alınacak 
eczayi tıbbiye eksiltmesi 

Vilôyet daimi encümeninden: 
Memleket hastanesi jçin satın alınacak ve 

daimi encümen kalemindeki dosyasında çeşitle
riyle mikdarları yazılı bulunan 97 kalem eczayi 
tıbbiyenin muhammen bedeli 137 4 lira 42 ku
ruştur. 

23 - 9 · 936 tarihine çatan Çarşamba günü 
vilayet makamında saat onbeşte toplanacak olan 
daimi encümende ihalesi yapılmak üzere 28 gün 
müddetle açık eksiltmeğe konulmuştur. 

Muvakkat teminati 103 lira beş kuruştur. 
Tali pi erin o gün encümene ve daha fazla malu
mat almak isteyenlerin hergün encümen kale-
mine muracaatları. 4-9-14-21 
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Hastane derece ,, 
Maaş ita emri 
Ücret ita emri 
Masraf ita emri 
Münakasa şartnamesi 
Yevmiye erzak tabelası 
Hastane mevcut kağıdı 
Reçete kağıdı 

5000 Erzak pusulası 

Vilayet daimi encümeninden : 
Memleket hastanesi için tab'ı icabeden yuka

rıda cins ve mikdarı yazılı on iki evrakı matbu
anın muhammen bedeli 98 lira 25 kuruştur. 

23- 9 - 936 tarihine çatan Çarşa~ba günü 
saat onbeşte · vilayet makamında toplanacak 
olan daimi encümende ihele edilmek üzere 20 
gün müddetle açık eksiltmege konulmuşlur. 
Muvakkat teminati 7 42 kuruştur. İsteklilerin o 
gün encümene ve daha fazla malumat almak ve 
numunelerini görmek isteyenlerin hergiln encü
men kalemine muracaatları. 4 - 8 - 14 - 21 

Köprü inşaat eksiltmesi 

Vilayet daimi encümeninden : 

Maraş caddesinin O - 800 üncü kilometresinde 
Dabağhane deresi üzerindeki köprünün harap 
olan düşemesi ferbeton olarak yeniden inşa 
edilecektir. Bedeli k~şfi 546 lira 49 kuruştur. 

23 - 9 - 936 tarihine çatan Çarşamba günü 
saat onbeşte viiayet makamında toplanacak 0 • 

lan dainıi encümende ihalesi yapılmak üzere 20 
. gün müddetle açık eksiltmeğe konulmuştur. Mu
vakkat teminati 40 lira 99 kuruştur. İsteklilerin 
o gün encümene ve pey açmak ve evrakını 
görmek ve almak isteyenlerin hergün encümen 
kalemine muracaatları. 4-8-14-21 
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Borsalar 
1 

. Güç açıldı Kayıt ve kabul 
muamelesi 

Orta tecim okulu 
direktörlüğünden: 

~~~~~ 
19 Eylill 936 

Hamburğ borsası 
Gireson fındıkları 

ı fı; fındık lını.ır 
• ,, vade il 140 HM 
Kahııklu fmdık lıaı.ır 

,, \ ndeıi 

Trabzon fındıklar-ı -
İç fındık lııızır 
,, ,, vadeli 140 M.R. 
l{ıılıul l u fıudık hıızır 

• ,, 'ad eli 

ispanya fındıkları 
Kabuklu fındık hıır.ır 

idman güçü 

sekreterliğinden : 

Yaz dolayisiyle bir mlid
detdenberi kapalı bulunan 
kulübümüz 21 Eylul 936dan 
itibaren açılmzşdır. Bilumum 
üyenin devamı rica· olunur. 

Okulunnıza kayıt ve 
kabul muamelesi devan1 
etmektedir. 

Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan 
en iyi şapkasıdır. 

Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 

~ 

-~ 
" vadeli 

ltalya fındıkları 
iç fıııdık lı:ıı:ır 

rndcll fiQO.(i::iU 

Berfin borsası 
Turk ~ uınurlııları 

~ Aynca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka- A 
~ lar1nın çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. ~ 
~dhdhdhdh dhdhdhdh~ 

Kaçak mal 7,:J 
Orta 8 2 
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~ 9 

lstanbul kambiyo borsası 
Peçe ta 
I.irel 
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10 Hı-! 
Rııyi,.mıırk 1,Ui.il 

lstanbul ticaret borsası 
it; fındık Giresun 

Trnlızoıı 

Akı,;ekale 11'..i 

Trabzon Borsası 
21 Eylı1l 936 
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Şeker eksiltmesi [!j 
Askeri satınalma komisyonundan·: f!j 

1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 4500) kilo [•l 
Şeker alınacaktır. Tahmini fiyatı ( 1395 ) binüç- f!1 
yüz doksanbeş liradır. [!] 

2 - Şartnan1esi hergün satınalma komisyonun- ~•l 
da parasız okunabilir. , f!~ 

3 - Eksiltme 6-10-936 salı günü saat 15 de f+] 
Trabzon kalesindeki garnizon binasında satınal- t•l 

1 t•] 
ma komisyonunda yapılacaktır. [+1 

4 - Eksiltme açık eksiltme usulile olacaktır. 1 r+] 
1 [°+! 

5 - Muvakkata teminatı ( 104,65 ) yüz dört ı [+j 
lira altmış beş kuruştur. ! t•l 

6 - İstekliler mezkur gün ve saatta kalede · r!j 
satınalma komisyonuna muracaatları ilan olunur. ltl 

[•j 
21-25-29-5 [•l 

~~~~~~~ı~~~~~~ ~·l 

ı Sıhhatinizi koruyunuz ve 1936 modeli yeni bir i m 
~ ~ru 

~ F . . • = ~~J.3.~~, h?.6..'.!i.t. = r ı g 
~ ~ - · ıre 

.. 

alınız. 

Yeni FR/GİDAİRE soğuk hava dolabı 
elektrik sarfiyatını yarıya yakın azaltan 

EKOVAT 
kompresörü ile mücehhezdir. 

FR1GIDA1RJ<~ sogu1
' hnrn dolabında muhnfnın cdece~iniz gıdalar ve her nevi iç·kiler 

bozulmadan uzun mi~<idC't kalırlar. 

EKO VAT korıpre!"Ö0rlu FRJGİDAIRE c sahip olanlar elektrik faturası 
geldiği zaman ne kc'ir:ı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 
FR1G1DA1Rg'clen daha rıstün ve daha idııreli 80ğuk lıavn dolabı yoktur. Halep On!Cla 
ise arşın burada .... Geliniz, gürnnnz ve kanant getirdikten ~o.ıra satm alınız. 

Trabzon ve ha valisi acentalığı 

• 
1 

Bayanlara ve Baylara mahsus kumaşlar1n 
yeni çeşitleri gelmiştir. · ~ 

En yüksek 
Terzilik 

>Sanatı .. 

M 1 Taksitle muamele 
emur ar için : r- yapılmaktadır .... 

Kunduracılar caddesi 

Tüccar terzi OSMAN NU İ SEZMEN 

Yazı makinelerinin son n1odellerini en ucuz fiatlarla 
ağ zamızdan temin edebilirsin· z .. 

m <SJ©ı 
• 

Cep ve kol saatl&n dij11yC\I1!l1 en h~~~as saatlarıdır. 

Adres : T H ı\ B % ON H • K 1 N b ti Kundurac·ılnr caddesi Oml Ve ema 0 an r Moğ ız•ısı 

I=> 
li )! 

a 

ASDMIEVD 
Yenı, temiz ve çeşitli huruf atile bütün matbaa işlerini 

En temiz, en ucuz bir surette yapar .. 


