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İt l yan - Habeş 
Meselesi .• 

Son g al rde barp ceplae-
1 en ı en te ıraf haber 
leri h ç te ıtalyauların lehiae 
d 1 ır : Habet ordul•nmD 
ı1 rı hareketlerine karşı ital 
J•D r mü afaa ve tabbye ile 
•e;KUldar ar l 

l 1 z Dııbakaaımn istifa 
ıı e yer e b y Edea n ıelme 
ı • ı yaaai alaada dahı ıtalya 

ıçıo f auiı ık bır baliı umuda 
kalmauıaıını ıtr p etmekde.iır. 
ltal ıç a çıkar yol aedir, 
ile o calLb , yeD deli ıbmat 

k z naa ay Lav.Ü, bu çık • 
m z D 11. çıkar t:ıir yola ka· 
v f 11 a ı ceif.tır. ltaAya ıçlll 

M; •• kata IAAt DU umut DO"· 
tuı ka!maıtır. Sumca acı de 
neme1ercaea aoaıra bay Lava • 
ha aabı bu daa ıoaıakı Gzi•ı 
t rma m 1&111D1n kolaylıkta 
J~l bp alaaaıyacaıım ıörmek 
ıç1a ço, bekleamıy~ceJltırl 

----------------------b. 1aQam Üzer 
Genel eaapektlrilml& baJ 

b D na ea•pektorli& 
k aıoau d 'K cj&iAua orta. 
ların ıehr& ıze ıoAecek&orı 

ba ber aw.mtıur • 

Kızıla; balosu 
Yal aıı miouebebyle kı -

Zt y k U U t fi d D ciÜD 

ıece lı i YI HiOAUDda bar 
e tıp e 1 ı ır. balo ıabalaa 

kadar d vam rtm tbr • 
Yangın 

Pazar ıuaü oı,edea ıoa • 
r ıaıua ıokakta •erem dıı • 
paaıer dokto aaua otarduju 
••ıa bacaaı tutoımuı iaede 
itfaıyem ZaD h 111 o yet ımeaile 
•hdürülmiiıtur • 
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Fenni bakımdan , fınd•k kabuğunu 1 

zararı çok büyüktür . . . 
Fındık kabugunu terkip eden zehirli g•zler • fındıkkabuğu ıle odun ve 
den kömürününn eşretttiği ğazler arasında fenneve ilm müst c uk. 

• 
er 

Hit:r• iiin protoplazma 
ne İH cemiyet i~ın dahi fert 
otlar. Eıaı olan lerdı t:emı 
yet• meac ed•n ırryanı ıman 
ne /tadar kaooettı olar1a ha· 
yat mef/aamada o lccıdar de· 
rin o• bi:ınehc• ••a•tı otar • 
bıı mumte.zıf ılu kauoetın ae• 
maıında mutu:ik o&r ıntıaam, 
mataaaaıp bır larar oe ınkı
taıız bır ourl11ıta pa.rLıyan 

icanan 11u11eıcnı elder1elı ba 
mua.zzcım U• mant ıem ha· 
yat tobtoıu u ı m mı.;ımıı 

oıuraz . Za.m~ı m uı c ctı )'O· 

lana yalın .z o .. ıunmın ~ana11 
m "abına A..ırmet ı ne.§ı u;ı 

zi • OUeR ıaı um ku ukter , 
muspd aa m Uc Rıa ıtmoi 

maıJ"ff~ o, fJ&ı n m t t .ar ; 
ııtuebutın ema.ıeı oe •ıyane ı 
a tı dadır • 

6 • lefuh.I il tleôılm•• lfln 
ferd n O•S•f • ı bıu t Jcen· 
"····· Jeatl la tıar a aö•l•ru 
/ten bunan mak oıtınae meo 
c11t otan laıı•kınua im; oır 

J1eChtt• aandmayan bır la ıu 

kot oıaa•• yıne ferde ide 
11öııerm•lı ld~ımd&r • Aracalc 
ba aayededır•ı c•raıyetın malı 
Hri olan itıınat tce81ÜI •d•r. 

Kanaft oarlı;mın 11öJ11••in 
d• ya1a7G11 b• ıtımat ••• 
feolcalbef• manıatarı ,..,..,. 
lıadretler yaratır. 

B•n•n İfJR l•rl. H cemı• 
yetin m6t••abd•n aldlcadar 
olcıai• meosalarda mümkiin 
oidllfll kadar •f•• •• ıarı7la 
olm•lı ••r•lttır. Yaniıı tlalai 
olaa , lcanaader l•m ~ aami· 
mly•t aüa11ecmdcn ••fm•li • 
/uıl.Ca t•tl•ilrir etmıı balan• 
m.,lıt:lır • 

latelııi• ıamimiyel. ; zo· 
ralıi llitm••lıll •ıbi merlladtır. 

Bır•• ••••' ôa aaııılel•rd• 
•f ıen.d•n berı ıtılıit otda· 
,.,... •• ı•ların amami aı/a• 
laoti ifin masir ı.teJc•i et-
tifimcz fan"ıl& W.;a &fin 
meıl<,; ,.1.ııaı1•t o. ılaıi••• 
,~~·"' a 11 6namu• yııaıfı 
müteadd,ı maıalaedelcrın ,.,. 
ilin •ttıiı llanaatta f ıJıramı~i 
yazmııtık • Hıı ci•a olaralc : 
''•" Jı lıabaıanun llumanı /ıe. 
aff o• aıır oltlup"lı'fİn •atlıi 
aradan pfifılı • yaleaetdıti11i 
ba aebeodcn ıan'i •i• taba· 
ltat•rı 7ırptlfın1 ha daman• 
tlan fıltan malaarriı matla•· 
lerin ıılahaıımıaı ilaat ettifi• 
ni 6• 6616• lfın lıntlılc /caba 
,.,.ın oerem IUutalıfının in· 
iıaıf t i n it. .. 
•' f'f v ., 

fındık lıabaıa yakan eolrrin 
mohıur hcavaaıa a btıf nlr ... ı 
kırıltıLilc ııhh a zlıiı 11ıbi •ZOİ· 
yetin hcııtGlık ora ma•aoeme 
tl ı kır n aria '•ren telaatl · 
du• etııııuai ~abuk yanap ıö 1 

dı•ı •ii" m 'lllrukat m•ya ın 
ka lanıLtııruyoe gını 11h• 

hı.ata mazoır olan bu madde· 
nın ekonomık er la ngi da 
ıunce ıie ••t m l doi a ol 
m aı11ını yazmııı •. 

Yc...z mıaa c o p o rm lı 
lutlına bu unan >, ı rb 
yımrz• ; kend ne Jı.ıt p 
etmek f 11raGtmı 6 .z• hala, 
•ttıater ınclen t•ı 11.ar eJcrİa. 

Muht•,•m boılı.dnımızrn 
ya.z m »a c u p la zırlatiıtını 

laopyaları ' dohu aalıı lodan 
f ka tı , ,. I•• dalı ol~rak 
ög e m ıı o• f and a ltaba(la 
laolelı da 4•J'4Dpmaa endı 
f o auraöı ; o ,nı 11.aneller 

' fmr• na dcırt t t 
o ı c e c.ı.ıttrı am 

&1f1.u1ı ' "~ 
•ı.a .,. " il ~a u.aı 

ıt ... t •.ıtırlj • bıa mu t•r•m 
eıaa ; e:cnde tannl •~• ılı , 

meHUi yıııar .ın O.rı y it, on 
lınaılt ıca'>a11111.11n yolıdt:alı 
madd•ler ,., aıantlı.ı •aı.tode• 
cea eoaof Ja olu•P··• ı yanı 
ıtimGI reımf mae,.eaeterua 
reımf raporiarı i'• aarıımaaa 
fdıtacotanı tolamm •tmııtılı • 
o• ••oinmııcıJ& • n aıuer4m 
r•İ•ımıain ; kıtapiarı •• liaan 
tarı bıace dalu m•claal olmı· • yan bir dı712rın •flldlli; ıaııin 
bir meale'ııiaıımıa n her ho.n 
/tı oar doaıına yaadıaı. m m 
lelr.et aıırı o• len i fleaıll• 
kabıiiyetıni /aaıa olmiy n 
Jagaaıi .,btr m••tab•n• her 
clerften onlıyan ••111 &aman 
alimleri •ı6i •lin• alara/ı 
c•11ap oermeai •amimıyetle 
a6yli,oraslıi naemt•••ı laaaa• 
ilana 76• a,.rıacalı hir ı•y 
delildir. Şımtlıy• /ıaclar talaltl 
rapora •lııtn111an fındılı /ıa 
bata İf•R hata•f •ir me fa• 
6an m6b/a•m o/maaı a urı 
llır lı•f •atalılı ıf •tl•aıne 6i. 
na7i mafal•• etlilm••i ; ma• 
lıııl O• mırı•P d•lildir • lılc
timi.zc• malaterem lla,6alıan 
6a melıtaba 6• 7oltla iat mal 
için ••lailJİltden t•lı•b6iıl et• 
m,.meli itle • Malaıerena ta,. 
itan pela eyf llitirlerld oeailıa 
Jiye g6aterllılıleri metnleMI/ 
bı.z m sihi lııulılı •abat• 1•Jı 
mıyor , Trabzonamaaan /aa· 
oaıını o• lındı/c ia6aia yalı 

mı u 
t 

it 11 aıyd nr; 1 
" '1 rde o aı 

alı ; o a 

kıye cam a el n 
buyuk ı•t R a ; h • 
ıen o~~ıf, •ııu yapmı, 

dolıto ana da/u al ı 

.:Jır Gidi o 1dcı •c: Jıta , 

,,, 

Tra ,;o - a ~ 
J' a dan ço d;,alaa k ıa oe 
•or•a ""' :a c oap o a 
celı olan T ra zo11 - A ~ a 
Trabaon - lıtanbal yo arı 
oar.iır, ılım oe f n • h •• Ja 
ı arileyııi rın o m t ı l 
,,. oillauıa yı m yan m t " 
çao,mnlarına · medya o an 
ı rp ale ı n her h n t r 
maaelei ta ıy oe' f 
hakkand u ad ,. ı•ı yat••• 
o 4a a rem aılcM 

'" m.Jf • "'r , 
il ıJırlıı maht rem 
mı an L/ deaıni 

m• , 1ı f' ' oır l•ı • oLa 
lara• •aou etm m • e;bıa.aat 
o ıiHımt•lı•tın fcnnın• ol n 
••111Jml.a1 aoate m ı · oe m la 
terem mH~•llda, m •n a fen 
nı o• ilmt laadrctını lay&Jı 

oıaata meo ı• ıcra cim ı 
ol•ıa.a, anam ma ıllı bu pn· 
IU tıp; uır a ın mala aıd ır , 
oa bir a6ril t•du , tete a , 
tec:rib• oe muı•la el r n ma 

h••••'•••"'', 
Kchıllr, karı•• , bakır ve 

baaa mama• 1 zehi le m A 

k!ıı a aı t ı ıi ed ı a 
daha b fla•ı çta b pı 
bu ıiakı ıioı yany a o 
auı ve yabut aynı z 
bırden ollluıımaı d ı 

Tıbta maıalaede h 
bu ma.ıde haluuaa k 
a1odın tetkak ve ız h ae 
ba.tahldan t kv o edea a a. 
zıa me aa çıkmaa y r· 
dam eoor • unua!a beıaber 
bbta eıiuAe D bul uiu u 
rcader ekler 1 ciüıe!tJr. hat 
d ba bu 4Z dah v &ilı eaaı· 
lara 11tın red e r • z a 
bpta : ( affı matıf) o mak yok 
tar , yet ortada mOıp t 
iDla ba,a lım • 

Oç ı n e i k ı mev· 
ıimıade mü d ıd aı f be e 
lerdea ald ııauı kaaaat1a · fıa• 
dak kabuiu dumanınıD uz91ye· 
ti beıetiyeye 6 ır t air yap• 
ıtıaı yum f ık. F ı ka u• 
ia hakkında bu 1ü11 bır z a 

• 11 b.t v l 
Fııd k 

ç mba 
1 -

UN 1936 

aayazıeıaı 

'OKUT/ , 

nı yıhna 
şıy rak 

u. Yeni 

ı pe atorun 
ordularına 
emrı : ileri f • 

An ar.a 3/ - Royter •i•• 
ı' imp to un malıa•amalara 
b ş a maaıaı habeı ordu•aa 
em ... ttısıı ı ve bu ıaretle ıtal· 
yan bab ı harbi fılea beıla 
m f bulandupna bildırmekte 
d r • 

600 
u~ gı 

harbe 

ngıliz 
çöide 
he1zır! 

A ara 31 l\lıandaki ıaıi· 
liz kuvv tle ı ıçua- mu'!ıım mik 
t.rda ııllb ve cebbane ıetiril 

kte ye mevkalce)'f maatika· 
1 ı...a tabis m ehı1mekte Ye 
600 ıaı bz uç•iı•ıa çilde bu 

amade ır batde IMdlaa 
makta ol a111 bıldiriliyor • 

ıç bakanımı -
zı n teşekkurü 

Aakara 3ı - I; babaı 
22 Yıliyet te 3l kan •• 
k deı: ade uç.k laüclimlbaaa 
karıı yapılaa İflk ıeadlril• 
lerıae ka.:ıı bailua matbnatm 
aıöıterdık1eu yakua ve içtea 
alakaya teı kkir •t•ekte41ir 

12 adada 
ve akdenizde 

A11lc. ra 3/ - DailJ tela • 
raf ıaı t ı ne atiaadu Wull 
rildıı ae ıöre ıtaJyular 12 
adada ıaı izteııa ••lll'daki 

g ra zonaaa muk•bal ıall • 
m aea 50.o O •ker topladık· 
l rıaı ve •dclar ıularaacla 4 
ı rb torpıto mabribi ı J dula 

ta 1 lll 1 •• 2 o •ı•k blllaa 
d ki r D ı6ylemııdir • 

Y pıl a t tkikak ve ta1'Wat 
mahduttu . eıa m ılaar la oele 
meler •raıında (KarpaDt'Jeri) 
aıa eı le ıeıi zikre 1•1ucllr 

Bu z t fıad k •iaçlua • 
meyveıı , kabup b 'kmda 
~ok eı ılı tetkıkat ifa 
e 1 •t i bu tet.kikatıa fıa• 
dı kabaıaa ait talaW aetice• 
ıi 111 ar : 
M •ı y b ıet a•••ı 81',8SI 
Aalı rı BZ,136 Vaıaıı 83,844 
dir , Ratiib I : as 11,864 aa 
12,168 o • 16,166 tli;. 
A.zot, aa 0,11/ aı 0,126 UO• 

0, 154 dır. M.t.ı1tıtlJi madeni· 
7e : aa 1,779 aa 0,185 •a• 
1, 5 tlir. Bild mai ,. ... ... mızı 
loıfo : a.z o.ıas aa o 131 
o • O, 17 ı tlir. Humaa P~loı: 
a~ 0,22~ Ot 0,}J} DOi 0,192 
tlır . Kıreç : aa O ,311 aı 
O, 118 Oa• 0,218 tlir 

' ltaıı ı1ıiie _ 
DLJRGU r NOZHır 



:!s 
1 ! . __ w (YllllYGL) 

w :ı:ı: wz__ _ 

TQrkiyeile irak 
arasında bir 
bağlantı hatti 

Fenni bakımdan , fınd'k kabuğun Jn slhhat 
zararı çok büyüktür . . . 

V aktiacle çekilmit lrııa llir 
•jıu telpafı ita ıene irak hl 
kl•etiyle araı al•ul bir ıoı· 
1•t• aramada irak Ye t&rkiye· 
•ia demir Jola ıebekeleriai 
birleftirea bir M•ir 1ola bat 
tama İ•tuı ıçia bır aadlaıma· 
aaa J•pal.,. oldapaa laaber 
••r•itti • 

Ba •uele laakkıada iza • 
ut •••• llua r•zeteler mey 
aamtia « Railnay ıuete • 
ele •taiulaki tafailati ıa•••ı 
tar : mena baba ola• tirket 
• Britiala oil tle •elopmet Ltcl 
tirlieticlir btıclıia uıı•aaıa laill 
fıaa olarak ba tirkette •eY • 
1• b•laaaa ilııiliı meaafii ı•· 
lip •iktarcla tlrüame•ekte • 
tlir zira baraclaki almaa laiı 
ıui Jlade 40 ital1u laiueıi 
Jlzcl• J6 ialiliz &a .. ı J• iı: 
9 içre w.eı.,ide yizde 24 ai ... 
lletiadetlir. 

Şirketia ••• ıaJelİ kum 
P••J•J••erilea damartliaki pet 
rolla •-1• ceaab•claa 
aktluize clop. ukli ikiaci 
clerecedekiıaıeai iae Baiciacl 
•uaal klçlk •IJ•Jİ katederek 
iataabllla 11ejna 101 aiaa to 
•• laatbaa ltapaamua İmif 
ba laat ajlelti ilatimal tor• 
ti•••cüfuleriaia aoa aaaa 
da uıbja aalaai aokta olu 
tel klpktu laareket edece" 
•• 1aarw .. ••••l bajclad de~ 
air 7ola kampaa1aıı tarah· 
daa cizimiı olan 1ealeri taki 
b .. llual tuiki1le tirıaıa 
sicleaktir • 

la IU•tl• iki demir JOla 
..... kui ...... bir ••tr• 
.......... tua bir irtibat 
la•ı•l• ıelmiı elacakbr ıia· 
diki laalde baidad Ye bura• 
•• a.1r •etre ıuifiiiiadıki 
laattuua tiaal teralaul olu 
kerki& ile tel köçeki birbiri • 
• bailaJU •uata oı.U İfl• 
J• olH'-rYilleriadıa iba. 
rettir. 

Fındık kabuğuııun tahlil 
neticesini göıtere•1 bu n po -
rua tetkik ve mubdaa11nda 
ılriilllyor ki terkibiode bila -
•ai hamızı fosfor vardıT. Bu 
madde ıiddetli zeb:rdi:. Bıl:ı· 
•ai bamız& fodor ıi')i şiddet 

li zehir olan bir maddenin 
Tarllia fnuhkkabuğnnun aıb • 
laata ne kadu muzir olduia • 
aa ıöıtermeie kifidir. Ban • 
dan baıka azYİ ciıir- lerin 
terkibinde pek fazla bulunan 
karbonla mürekkebattı.n kar· 
boa di okıid Ye karho'l mono 
ekıicl ıibi ıebirlı cisimlerin 
iıi•leri bilhasıa zikrf" ta yan • 
dır. Bu maddelerin fa:da mik 
tarda ıa bubari ile kar;şık ol-
ma11, zehirlenme tic' delini bir 
kat daha arttırır. 

Fıad•kkabuiuaun yanma • 
ııaclan aıülevellit dumanın 

be1az Ye keıif olatu ; içinde 
baluaaa bilimai hıuaızi foıfo· 
raa fazla mikdardıa buhınma 
11adaa ileri ıelir. Bu da hava 
Ja aazaıaa ağır hir ciı'm ol . 
dupadaa bubarlanda ; ayni 
baua1a biaaea alçaklo.r a doğ 
r• İller. Halbuki odun ve ya 
laat madea kömürünün yan.na 
11acl•• h•ail olan 11ızler, f 'n • 
clakkabuiandan çıka• ıazler 
kadar zebirli değildir. Saaiyen 
bu razleria b~vaya nazaren 
oldakca laafaf cisimltr olmaı1 
aeticeıı baalarıa al\ aklara de 
iil yikaekl6re çıkmaıına me· 
dar olar. Faibakıka odaoua 
J&Dma1tadaa çıkan zuat Ha 
cim itibarıyle ıuıaiardır : 

I 

Yüzde yirmı karboA di 
okıid. Jiiıde k•rkoeı kar oon 
•oao ok11d, yüzcie oa metaa 
Jlzde oabet laıdıojea, yizde 
oa muiatelit karaıo11&u ulr•jea 
luclir. Oduaaa taldiriadea 
pba maJİ cıaımler iae aıi~ 

... lik, alkol metilik, aseten, 
odaa katram olup bu katra • 
aaa da taktiriadea dalıi tere • 
baatla •• zift çıkar. 

llaclea kömüriine ıeliace : 
Bu cİl•İ• yaama11aciaa çıku 
ıuı• laacmea teıkıbi ıadur : 
Yizde laıkdokaz hidıejea , 
Jl&cle otuz dört metaa, 7iizde 

...................................... .-~~ ............ ~ ......... 
• Mina Fon Barnhelm 
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Otelci - Ukia .. ,.. ., .. , ... 
F.- Telba1m- Gel, Yüat 

J•pacaklaraaı•a ana •IJle•ek 
lii•• lıu ba1 kendi oteliade 
•luade et•iJ•r. 

Otelci - - Amaa ... Iİ . 
cliJ.,.. ba11•. Bltb ote • 
liw ı.U.iz albacladır. 

l>lrd&acl ıöılalı 
F• Telba1• , Y•t 

Y.at - ( ~J•lüaruu J•• 
nıarak •telciJI •zaıkJor ) ...•. ,." '· ı-.,. - Nı 'fU ? 

Y..a ... H ... daa ı-a... ., ..... 

F, Telhaym - · lannın 
baflU kan hticum edi1or •• 

Yaıt - Siz de aaki 
beai laalimdea aahya•ıyor 
muıuaaz? 

( • ) Bir Lüi allına l641J 
••n•l•rina• 15 taler yahaf 
11 marlı yani " tın para 
ıalırlfl•n 100 lıııruı /uym• • 
ıina• idi. 

( Otelci Ue k•Vlli ettiiini 
i•a ederek ) Belki de bea 
timdi . burada 16zlerinizin 
lalafle il•Bf llala11•cabbm. 
Siı o u1t.ı.a, • ıaddaııa mil· 
dafaa •eleii olayortaaaz, ala 
........ - ı.opsa. 

ıekiz karbon mono o'uid , 
yüzde dört muhtelif karbonlu 
idrojenler, yüzde dört aıot 

yüzde bi.r karbon di o'.csidtir. 
Eier maden köm5rü tak • 

tir edilecek olurH bu gazler •. 
.den mada amoay11k, asit ıiya 
nid ·ik, kükiirtlii idrojeD, ma • 
den kömürü katranı çıkar. 
maden kömü•ü katraatnıa tak 
tirinden : Benzol, tolüol, ksilol 
aıitfeaik, naftalin v. ı. çıkar 

Görülüyor ki fındıkkMbuiu 
hakkında ıert ettiğimiz muta· 
Jaat, •uıabedeler1e fenni v~ 
ilmi araııbrmalarR istinaden 
doj'an neticel~re bağladır. 

Malı terem şarbayımızln 

yaz ıında mMntıki ve ıuu i, 
fen11i mutiyatnıa zad çok ıa -
yanı dikkat noktalar vardır. 

M~s'!li : Muhterem Şubay 
fuıdıkkabuiu hcıkkımda b:u:1 
incelemeler elde ettiklerini ya· 
ı•yorlar. aceba bu iacelemele· 
rin esas Ye m 1biyeti nedir ki 
meaküt ıeçWDeii tercih ediyor 
lar?l Biz yukarıda fıadıkkaba 
iu hakkında lazımgelen fenni 
noktayı sıöıterd·k. Bununla be 
raber Trabzoııamuıum fındık • 
laundan mikdaıi kifi alınarak 
Trabzon Garnizon komutanla· 
i• tarafnıd n lstanbal üaiHr· 
ı .teaice ıönderildıfıini dahi 
ili ve edayoı uı. 

Yenlyol Gaz~tesinia (12-
Birincıkia•- 935) nuıbaaında 
ki baıma"aleden öareaıyoıuz 
ki aynı muhter~m b•ıkaauaız 
ıeçea seae ıebnmız be!edıyıe 
mecliıinde fıadıkkabuzunun 
mabrullat ara_.odaa ka1daral • 
maıı ıçıa top!aıımıı oiaa ze • 
vatil bafk.&ahk etmıııer. O 
ba!de mubterem bat kaıuu J 

bu •~•e delılııa, e•babı aaucı · 
be11z, ıathi H AIUİ IÖlÜfler· 
l O zeçea aenekJ kaaa&blldMA 
ıucu etme11ndek1 -aobep Ye 
hikmeu aauyamıyoruzl 

DuDyaaın tamaauı 111111 

ıeharlerıadellı fabrıka&araa ça · 
Aaıma Yazıyeti ço!E mazbut 
ve mukayyet tcraoi e1aılara 
müıtea&ttir, Yahuz ıaau ıöy 

acyelı• lu : E11 alçak f.brıka 
baca11 a11aare boyaadan da 
7iikaektar.J 

ııkaaytlım, bu ditlerimle par· 
çalasayd.m. 

F, TeAhaym - .... , 
Yuat - ~ tsöyle bir terbi1e 

ıiz içın çok iyi bir karar l 
F, TeJhaym ~ LikiD sen 

ae demek 11tiyorıaa ? 
Y uat - Sw ıiceadirdik· 

leri ıibi IİZlD de ODD ıücea -
dırmeuızı ııti101 u•. 

F, TellaaJ• - Sonra ? 
Yut - l•tikam alaak ••• 

Ha1ır, ba herif ıiıe laıçtir. 
F, Tellaay• - BeDia aati· 

ka•ım almak içila iti ıiıe 
baYaL etm•!iydim. Zıten ba 
benim akhmdı:ı, idi, o beni 
bir dalaa ıözü ile 1öıemeadi1 
alacaiı•ı aeadeD aürdı. Bdmı 
1or1UD bar aaftah yapmalc üze 
re o h•fİD çehrea ile 
aöıiaip bir laamlede 0811 
deYirt büiıdia. 

Yut - Pek ill bir iati • 
U. ol1rdla ı 

Maden kömürü yak11n AY· 
rupa tclıirJeriude ak cıger 
hastalıklarının gö~ülmediğiai. 

t~crübelerle anbşıldığını Ye 
Loodranın sis\i ve puı'a baya 
11nd•ki mııd~n kömürü dama 
ıunın aati septilc olduğuna 

yazan haıkanımtıın ba mata 
Juı aı derin b!lyretle karııla· 
rım. F enDi esaalarJa alakası 
olmayan ba mataJaayı kabul 
edebilmek ıçın marazi bir 
haleti rabiyeye malik olmakla 
ğımız liıımdır. Duman, düpe· 
düz dam ndır. Ve hayayı ifsad 
eder, velevki maıki a•ber 
dahi yakıba! temi.& havaya ise 
her yerde ve herkese elze -
miyet derecde ihtiyaç Yardar. 
Akıi takdirde muhterem bıı· 
kanımtz1.ı mutıolaaaına göre 
aaaatoryo tJlari, antinptik du· 
manlar çıkaran fabrikalana 
harimindc,; açmak ıerektir. 

Ve yıne akciier laaıtalarına 
da fındıkkabaj'u duaaanıaı, 
o\nij n iHi yerine kallanma 
byız 1 l 

Sayın baıkaaa ıöyliyo:uz 
ki : LoadrA 'oı:a ufuklarıaı ••· 
ran aıyab made~ kömürli du 
man1, fındık.kabuiu dumanı 

kadar zehıdi olmaı olsaydı 
ve caddeler Trabzoaumuzun 
ıokaklara gıbı her pe11ceredea 
gebtı pze1 azatı1aa aıyab 
bır ıooa boruıuuan •izıadaa 

GÖkÜ1CD beyaz blıimaı iaamJZİ 
foıfor buharları ue ıoz gözü 
göı m~:r. bar ba!e geaaeyaı bu 
günkü Loadraaın ceaım fatn i 
ka1a11nı ~ap1ay.uı eıazide lloı. 

kanç bır A)eııuK. o&acaktd 
F ın 3-kka buauıuın aaadeaı 

lıı.ömiuu Ye oJaaua yumaam· 
daD b HU 01aaı iilzlera JilDJ•Da 
geutıp tet~ık ve m11K.aye1e 
ecaeıaa1' bıuid,kaoaıuaua zc· 
tur&ome teaara cl•İl• eyj aalaıı 
1acı11gı ıç11a JU1'arıaa iaer uç 
ma ci d e_a ı D m11hteYıyat1111 
yazdık. 

Nlui&tcrem Şarbay, fmdılc 

kabuıunu yaıuıııaK.ıa o•maa!a· 
ramızı •ıkaye ~tlİKllDA&& yazı • 
yor!ar. Her ft')Cle OlGU&U a•· 
bj ormasuarı tcf "ıi edea •ı•ç 
lar ıçıa de bir tekimiil ka • 

F, Telhaym - Llkia bia 
baradao nakietmak mecouri • 
yetiadeyiz, hıçte param yok. 
Nerede bulacaiımı da bilemi 
yorum. 

Yuıt - Paranız mı yok ? 
Ote)cıaın yazamaaaaııda bw • 
ciuiu kesedeki be11üz taler 
Lüı a!balara ac dir ? 

F, leih•ym .- O paradar 
amma •aklanmak içaa Yeril • 
mittir. 

Y aıt - Döıt, bet hafta 
••Yel ıabık JaYermwa ı•tir • 
diiı yllz pııtoi deiil mi ? 
( * ) Pıııoı : lıp11117a alcanı• 
dır 18 - ı 1 unca aaıraa 
16,6 mor• lcıym•Iİnd• İdi 

F, T elbay• - EYot, Pa · 
vul Veraor'ıa ıetirdikleri, ra 
haaaisi olabilirdi ? 

Yuıt - Balan daha kal 
lauaaduuı .. ? Mra'ali1•ti 
bua olmak üzere bu paralar 
la k• 11~ r•paltdir 

Zaman - ital1aaalu ede 
nia t•JİDine ateı p&ıkllriiJ"r 
lar 

Y - püakürürler zabirl 
Z - mııır trablaa hududu• 

da aadiseler: ihlyan ye .,., 
kuYYetleri auaıada bı zıte • 
maılar oldu 

Y - olsun bakalım ne1• 
Yarn bunan ıoaucu J 

Z - intıilt~redeki dei!tik 
lik karııaında fraa11z gazete 
leri ae di1orlar? 

Y - ne derse deain!er 
it olıcaia Yardı, ata alan üı• 
küdarı tuttu arbk l 

Z - kabiliy ıllaii bagüD 
takdıı edilecek 

Y - ne yazık ki biz anut 
duk o ,güaleri ! 

Z - Kahraman lıaydat 
Y - ıa• be ark adat kala· 

ramanlıiı da berbat ettin l 
Kuta• - aıkeıi Yazi f et? 
Y - •otn de 1öriyor1•• 

bea de dabaaeiıtiyer••• artık 
* =--ras 

nuau Yardd'. Ormanc:ahk feaal 
bu kaıdeyi ıll•al edemez. 
Ka!cıı ki baıüa Ru1acla, fıaa 
uria ve Knac:tada ormaa!ar • 
daa mı1yon1arca metro maki J 

bı kereıte ve odun temia 
edi&aııı halde oraaaacdık feaai 
ıayeaıace )Hae ayaı Jer&er 
diiaya üzeriacae ea zeaım or 
m•auaıcaaı. Uımaa'ar Defel' 
ıaya üo taıde&a e&abuar • Yokla 
JJov&eUeıia m"aaaıeoeierde &e 

llilAI ıazaeıde• 11.eıuma çare 
&cıa uaelll(I DD zamaaaa Dl& 
kcada~ t&ada&1'a~uıaaua ~• 

zchır1ey1c' aumaaıle zowr&e • 
tiııuaı. ormaa&u111111 deıı&, tar• 
&aıarıaaz Djıe Dızd.esa taıa• 
ıoıe•aal 

Muhterem baıkan fmchk 
kabuıu 11.auıacauı J•Z&•••i 
••Uaa, a1111i A&ıaı baıduaar, b.a& 
bcaır&ar. J.ıra DiZ aıtez1yea k• 
Jlllll Doruauaa Nlhı uza 
muvazı tuzeaclllerdea doıwl 
öızac, tıaaııA.kaoaıa auaa•ıaa 

aıe1aao ıaa Y• taaaık&aDUf.U 
ua• ao&aJa çoı.._a&Ua o..a 
tare ıu1111er1D1 mermoı koı• 
n11 ıoatoren ru1et ad.eaeaı, 

ve Dwıdaa bafk• uu,ı 

ki tcaaıye1ı bia kll'felllle ıoka 
cak h .. ıır.udıeb 'te &liıa• meltai 
JOK.taul 

1 URGUT NÜZHET 

ım••· 
F, TelhaJ• - Sahi illi? 1 
Yut - Harp ka111mda 

alacaiımz ola•ı••• Veraer 
bendea ititmııtı ••• 

F, Teibaym - Ba bpld 
bir dileacılık hatta tiadlJ• 
kadar cldenca olmadıyaak ••• 
Bu ıaaa çok meroaıam rut. 
Ba Verner haberı iilerm• 
me•aaa oldum. Benimle Deıa 
ber ıe• de bıraı zazuret çek· 
tia, lika• bea ıeadea •••••· 
a11m... DıDle, Yut. Sea de 
baaa beaabaaı yap, biz tedbir· 
li ye ibtiyatb iuulam. 

Yut - Nual ? Ne ? 
F, Telba1• r- Fa~ W 

yok l Bir kimaı l•li1or. 
Beıiaci ıiriDit 

Yeiıler içiade lı4ır ba1u· 
F. Tellaaym, Yuıt. 

Ba1aa = Afft•zt rica 
ederi• ef eaclim 1 

F, Teıha,. - Ki•i an • 
JOllllDDI ba1aa ? 

- ,., ... ftl' -
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Habeş orduları makalle etrafında büyük bir 
harekatına başladılar •... • 

çevırme 

Fransız meclisinde Lavala itimat ~dildi.. 

Ankara Royterin ve hav -ıs1n verdıği haherlerr. göre habeş italyan ileri ka 
rakolları temas halinde bulunmaktadtrJar ti~re cedhesindeki muharebeler or 
d.ul.arnı artık temasa geldikleri v~ hakiki b~~hin şimdi ~aşlamakta olduğu his 
'ıını vermektedir haheş ku•vetlerı makalleyı ı~gal ctmemışlcr garptan ve cenup 
~an ağır bir çevirme harekahna giriımi~lerdir maksadları ita1yanla .. ·ın batti 
~~atlarını kesmektir italyan uçaklarının bütün faali)·eti keşif hareketlerinin 
1nh1sar etmiştir habc~ler artık. uçaklardan örkm.cyorlaı ko :unma çarelerine 
Öjrenmişlerdır §ark cephesinde ve ogadanıfa italyanların muhasemattan iince 
ki mevzllerini katı olar ak çekilmişe benziyorlar fran~1z ~avlavlar kurulunda 
ceryao etmekte olan müzakereJc-r biımie LaYala itimat beyan edilmiştir . 

T, Rüştü Aras viyanada 
görüştü .. 

Ankara 29 _ Vi}1anada- bulunmakta olan dış 
hakanını1z avustarya dış bakanile uzun bir müla-
k:ıtta bulunmuştur . 

Ankara 29 - çanakkale karahisar;nrla dün gece 
hava t~hlıkesine karsı ış1kları maskeleme denemesi 

Habeşliler 
makalleyi ab-
luka~.ediyorlar. 

Ankara .30 - italyaa 
uçıklara Jime bavaaı11 adiıa • 
babadan bildirdijiae ıire ha 
beıler aittikca aakalleyi da • 
da ııbı ıarette abluka etmek 
tedirlH bir babeı orduıu ce 
Dl!bi ıarbidea ilerlemekte ve 
r11 kuaa ile aeyyumu11 kuv 
•etlerilede aıuı•daa abidiye 
kadar yüz kilometrelik b~.1 
cephe üzerinde italyan ordu· 
111111111 ceaabiaa biiciia etmek 
tedir • 

it al yan 
orausu mu?! 

Ankara 30 - kabileler 
italyaaların makalle ile olu 
•inaaebetierini kesecek bir 
•aıiyet almıılardu • · 

Habeş ımpe
ratoru italyayı 
Protosto mu 

Aakara 30 - Habeı i• 
Patatora b111611 milletler cemi 
Jetine bir aota ıöaderecek 
ııre Ye tembieadea ıeri çekil· 
lllekte olaa ital1aDların miite· 
lllladi ıurette harp kaideleri•• 
te hukukl .. ıını çiyaadi:ıleıia • 
dea ötürii pıotoıtoda bulan • 
muıtur . 

İtalyanlar 
zehirh gaz 
kullanıyorlar 

A~kara 30 - Ad;sababa 
dan bildiriadiii•e göre italyaa 
lar takaı.ıe ctph< ıinde zebir• 
lı razda kullanm tl.rdır impa 
rator bu ıaıların kullenılma 
ııa1da tiddetle protuto etmek 
tedir • 

İtalya doğu 
afrikasında! 

~akara 30 geçen lıaf 
ta i~ınde laHp le•aziıainden 
baılu oahin llçyüı kark altı 
111~1~ •• aık•r ı~ biaı J•lr1D 
ffClfılll lfi 'OYtteD J Çtıii bıl • 
ı;·nu~tr , 

~~·.· ... ~4\,.~'"'·".f.,' ~ .. 

Zayi ehliyetname 
930 aeneıinde tra bzoa beledi 
Je dairesiaden 116 numrola 
ıoförlak elaliyetaamemi :uyi 
ettim yeaiaini alacaiımdan 
za1iaia hükmü olmacbiı ilin 
eylerim • 
Akc•abat: nefıi pulatua ma• 
laalleıiddea ıarı hüseyin oila 
Haaan okt•J 

Pazarllkla un 
eksiltmesi 
S-:oıtın alma komisyo.u.ua 
dan : 

Eraaram lıııa•tı İfİn aa• 
tın alı11acalı 6 SO hın lıilo 

Una ikinci defa olarak talip 
~ı•m•dıtından bir GJ' mıid· 
tletl• pasarlııa lıonmaıtar. 

Birinci pasarlıll 11- 2ıu 
lıdraan 931 pnli •aat 11 da 
tlir • 

Talipl•rin ıarlname)1i •ör• 
me• li.are la•r pn o• miina 
/ca•a,a iıtırale edecelt.l•rln 
6600 lira temınutiaril• t>ir· 
lılıt• maa7ye~ ••n •• aaaıt• 
Enaram /tor •atan alma ko 
ını•yonuna miiracaatları ii4n 
o/anar • 1-4 

İLAN 
Tapa direlıtörlıilanclen : 
Kalaf lıa lıô7fıntle taıan 

yani d•meld .na.raf ialıend•r 
ofla me/amel oc ömer nam• 
larında • to•t&l&ais T. ieo••I 
ti•fterının 640 no. •unda ita. 
7itii ıarlı•n aalai&i Hn•I ha• 
n••İri• •iıi•n tarılıi laaa ıine• 
len om•r zade .l•a•andan t •• 
ferraıan yılcı oıla hİl••yin 
tarlo•ı •orben yin• melametl 
sr:ıtle ha.andan ;.tefcrra~an 
yılcı ofla laıiHyin larlaaı 
ee11ab•n tariJıi ha• il• malı 
tlut bir kıta tarla .ın ba lıar· 
r• oıreHUİ torafınd12n inti• 
Jaalen ma:ıınelHi talep olun. 
naalıtatlır. ıımcliy• lcat:ıor tı• · 
re ıı harıcen ••relı t rHmi •a 
raU• lur maaın•l• ıörıip 66' 
ıneclizinin ,..mala41lien talak.ık 
.Jilmelı daer• l 2 K eoo•I 
936 ıariJain• ma•~Jif pazar 
6ıinii mahtıllın• •itlt:.c•linden 
bir diy .. cJti olanların •ll~r;n 

tlıici •111olır mu•tııt.ıl..,nl• 

Q ·ay I' m .. /cn ııci ı p u tı.ır, 

Ekmeklik un 
eksiltmesi 
Satın alma komiıyoaandaa 

A- Trabz.on lniaıdı için 
ıa•rib•" ( 28 bin 900 yüz ) 
Uraiılc ( l 70 ) ton elcmelılilı 
u11 elı•iltmeye konmaıtar. 

B- Şartnomeai reami b•· 
Jeli maleabilincie komiıyon· 
dan aldırılabilir • 

C - Eııaitme 8 - Z nci 
kdnan 936 çarıamha pnü 
aaaı 13 te Trabzon lr.olHıft• 
de •atın alma kom•'ıyor.antla 
kapalı sarf aıulilıe yapıla· 
ca/dır • 

D - maoaklcat t~minal 
2168 liradır • 

E- lıtelıliler kanantla ya• 
zılı oaıikalerUe ekaiilme aa· 
Gtından bir aaaı eooel telclıf 
mektaplarını lıomi•yeno O•r· 
... ıeri ilan olananr • 3-4 

Pazarhkla 
sade yağ 
eksiltmesi 
Süel satınalma 
komasyooundan 

A - Trabıoa alaJıDİD 
ıeaelak ibti1acı olu tutan 
4050 drahk 4500 kalo ıade 
Y•iına ııteldi çıir.madıiı•d•a 
Jeaıden paaarhlda ekadt••J• 
koa11tanııt1ar • 

B - Şutaameai ber l8a 
komııyoad paraıız olarak 
okaaaoaür • 

D - Arbr•a \'e ekıiltme 
pazarWda yapılacaktır 

E - ••Yakkat temiaat 
303 bra 7 S karuıt•r • 

G - iateldilerın 14· 12-935 
ıilaliaden itır>aren bir ay ıar· 
fıad• her aü• kalede ••tıaal· 
ma komiayoauaua• r.aaracaat · 
lır1 ilin olunur • 4 - 4 

Taraçaları, 
Dıvarları , 

Sarnıçları , 
~u sızdıran , 

Rutubet, 
Yapan 

EY Sahiplerine: 
S•l•ablarsD durulma .. , fU • 

tul>etin yok edilmeai i~ia ıon 
tertaplerle Ye teminath olarak 
tamir •• yeniden İDf• edilir 

lıteyenler: 

Kırali z~de 
H Sat,a 

Mur:(ıuıl ttm:.lidirier. 

ter 
! Sayfa 

Yerii hayvan pazarı 
Bundan so~ra hayyan alim satimi yalniz 

Değerıuenderede o!acak . . . "" . 
BELEDl'tE REISLIGINDEN; 

Hayoan •ağlık z.abitcı•ı kanan oe nizamnam .. i maci6Ülce 
D~fermenclerf'.df! gtJzh"lne arka•\nda ar•a hayoan p•zorı )'G• 
pılma•ına karar uerilmiıJir • 

Sandan böyle ıehir dahilinde hayoan alım •alım lıati ••· 
rette ya•alı edilmi, olduiandan bu karar hilafında laarelı•ti 
•öra/ecelclerirı afır cezcıvo t;arphrılacakları illin o(anar, 3 ._ 4 

Gayri menkul icar artirması 
Mahallesi ıokaiı nevi • .•ol ı.i T. 
Kemerkaya kilıse çikmazi hane 70 L.k R. 

• " " 71 60 • En ak kaza acılar majaıa 85 84 •• 
• ııra ın•iazalar • 226 20 i 
• yab bani ç:arıi " 11 ıso • 
• ıara maiaıalar • 114 4o • 
• iolu oilu • ss 60 •• yeni cumai b. cephanelik 13 dl.tarla 55 32-50 E 

kaaim •i• Lez:gi yazıhane 129 360 R. 
iıkeander p. meydaai ıarkı kabye ba. sas 240 • 

" " oda 600 51 • Dıubittia uzun ıokak mata:zıt 184 96 • ıyafilbo telli taby• hane 167 45 •• 
DEFTERDARLIKTA 

Yukarıda evsafı yaz!İı rıyri mfD~U atın bu ,,,. ehk icarlHI 
oabet g&n müddeti~ art11maya çılcarıJmtthr h ı p olıalarıa "7,S 
dibo ıto akçalarile birlikte 2- l 935 tarih.ne uıııdif perıt•be 
ınaı H•t 14 de deftcrdarhkta toplfnacak komiıyoaa maracaat 
lan • · 4 - 4 

Kalas tahtası peşin para 
ile satılacak 

Nıoi A{j' t 
Kolaı talata•• 13 

Defteıdar J "ktan 

Kıymeti malaammenui 
18 lira 1 S keraf 

Ci/aeri mdiye7e ait olop yukarıda €tJ•ali •ayıl, yetmi, 
ciç acleı it.alo• tahta.. prıin para ile aatılacaiıncian talip 
olanların ]'ri.:Zde 1,5 Jipo:z.ito akçaforiyle birlikte 2 - 1 -
936 tarihih• mü•aılif p•rıembe ;ünai •aat 14 Je cleller• 
darlıkta tolanacalı llomiayona maı acnatları • 4-4 
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Necmettin Ôzcanh 
~sk:e:ı:1 hastanesi 

kulk r.c. ı:..ı:tehassısı 
Hastalarını Semerc~ler ha§ında Halk 
eczanesı Ül"ltünde' i muayene evinde 

kabul ve tedavi t'der .• 

• 
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; ıl ·n~i...-;U'; ~ -ü:i~ ~&:i: r=°i! 
~ Ye~i makmesinde H 
I~ Göz ününde kavrulmuş lıazlr çekirdek- ~I 
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Temliken pazarhlka satış ilini 
Vakfi maballeai me•kii . Ci•Iİ •o 

Yeni cama Y eai cuma kuıı1111 dere tarla 61 
kadretiD ayafilboy •Jafilboa baae ana11 267 
flria laataa bayram be1 cami ıokaiı baa arHaa 31 
ciabatbane daba;ha•e dere içi bama• araaı 59 
emine Yecdi çartu alaca ban baraphaaam 29S 
ç.rfa " t•ı b11a diikk&a aııı S ı 
if kale t kale cami ıokaiı h••• ana11 ~8 
iç kale .. • clOk c la arıı 39 
Akrebli ekfar çayir tekfar Ç•Jir bahçe 25 
er dotda • ., do jdu baae a11111 2l 
aolla ıiyab aolla ıi1ala kale içi ,. ı46 

• • • ba·a.Tabalaçe 298 
taYanll b~ıtepe boı.te~e araa O 

EVKAF iDARESiNDEN 
Y•kındı YUtlı ı•yra meııiuıl wakıf '3lalla~ milUr· t 

para •ie Ye paı. lık ıuret.le ubiacıldar ,: 1.. 6 '!8 •e "•ti• 
9 6 · • ' .. J aa: c · l & 3 Pll"t-eıi \?~ın y;s ~ he .. ktı~ iıt f' Yflde1iı . ıde edJ 1 

••,• 
teminat akı;c!ttrıhı bdiw;te ~vkd itaruırıe ~t"'-:c:d -;. ı ~ t 19•" 



ABONE 
Yıllıft 500 , Altı aylıtı 300 ,. 

Üt; aylıfı 17 S karaıtur 

ÇARŞAMBA ç·k 
CUMARTESİ 1 a G 

-- -----~-

idman ocağınd n 
Nizamnamenin 17 aci maddesine tevfil:an 15 yıl genel gong 

rHı 5-211ci kiaun 93' pazar rüaü uat 20 de oc k kur ğında 
yapılıcıktır üyelerin ıelmelerıai dileriz . 

Satış artırm ila i . Vak.fi mahalle TC mevkii 
Saray atik 
Tekke 

ClDSl DO 
Sarayi atik 
deTriıalihaba 
mu~tafa paşa 
hacı salih 
Semerciler 
ııraç ıade 
ha.hasın kafi 
kaTakmeydan 
uzun zade 

ça .. §ı yemeniciler 
alaca han 

)) 

çakmakcılar 
tabakhane 

h.~rsası 

" dük ar. 

" 
" 
" çarşı attarlar ,, 

pazar.kapı moloz otel his 

EVKAF İDAAESİNO 

51 
236 
182 
200 
215 

12 

152 
128 

.. 

Yukarıda yazıli gayri menkulıer temliken satıl 
~ak \izare onbeş gün müddetle artırnıaya ç1karıl .. 
mıştır . ihalesi 6 ikinci kanun 936 paza tesi güPii 
yapılacaktır. isteyeoleri ı evkaf idare· ine gelıneleri 
ilan olunur I -- 2 • 
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iJAvropa 
mAsya 

Afrika 
' Amerik 
f1j 
. iSTASYONLA 1 
' 1 Bütün Dünya istasyon]arnun musjki ve 

yeni havadislarını günü güne 
dinlemek kolay la~ti ~ IJ 

li\ 11 Kitabi Hamdi ve 
1 ah 1 rı W) 
İl Getirttikleri kuvvetli ve kullanışlı RadyoJarı [il 
1 iJ il Ayda 10 lira t s· 1 11 1 _Vermektedir. her biılde Rodyo alocaHır bir defa W 

gormelerl dinlemeleri ta .. iye o!unnr • 1 ~IJ 
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Doktorlarin 
Ameliyat 

M kas ve bıça 1 rı 
Yeni ielen Dile çarkında en eyi bir ıureth: bil~air 

maraceat yeri : 

Emniy t perukar Scılo u 

( Y · .ol ) 
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4 Sayf 

Dört kur )ştıır 

j Q S tırı J 5 J.u~LŞlLIT f~ek/amlar 

Pazarlıfa tabidir. 

E~ki Nüshalar 20 kuruıtur. 
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ek p t ebelerisıe 
ile şöhret bulan (Trabzon Uzun sokak 
ka· 'esi karşısında 

i • z 
şıp ~a imali hu-usund ki teı..h at ve ehveı iyetten d iayı müşter e 

rın1den gördüğüın rağbet Ületıne bu ılt.fada [ Bayanlara mahsns j bizzat 
lstanbuıdrn getırd ğım yenı ıısuı kahph~rla Bayan Şapkalarına ı stenileıı 

şekilleri v~rmek \ie mevsime göre her nevi 

o w rııo u şiar adıfel rd n 
p 1 1 

imal ve başka b ik şekilJer ve ılmck suretiıc tDmir .. tl r Jahi kem li maharetle yapıl • 
m kt ol dl ğu gi bı gü:ıel kumEşJ r ve 

Ri 
ve en ıyi m lzen-;e ıle on mod üzeıine i al eylediğ;miz 

• 
ıe .. pp ş pkal rı 

v 1 n h~us gepl 
Rekabet lı bul ehı::.!) ece aert:cedc ucuz s iılmakt dır Sipurişlcr t mi~atiıır nJelbusu 

foter kalıpl rı arze;y mcv fiL surt:lte cerh l imar ve b mir olunutl r . müşterılO'!rimizio 

ld omam k için önceden m .. ğtız aaz urocu t. eylemeleri~ enf atleri iktiz sın dandır • 

Uzun Şokak Bakı og1u kahvesi karşısında 
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Açumış, 'le lehe ka) ıt ve kabul muamelesi ba~lamışttr . 

Kayıt paras\ ve aylık ( 3 ) 1uad.r şalıadeınm.ae alanlar ~1odern Terzılık 

~anatı geıcekten öğrenmış 'e ı~ td1kl rı Jeı·de Yurt açmak selahiyetini. 
kazanmış oıurlu 

Tuzlu çeşme malıallesı Denız sokağı Ng = 4 


