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Meclisinin 

Ankara 30 ( A. A ) bu 
akşam Ankarpılaata laariciye 
Tekili TevfıM: Rüttü beyefendi 
hraftndan nrile11 ziyafette 
ıöylenen ııutukları radyo iJe 
din emıı olıa Reisicümbur Hı. 
ıöylenen bu çok samimi ıör.· 
lerdcn mütebaasiı olarak yar.· 
mıı olduklan hitabeyi ziya -
fette okunmak üzere aaricive 
•ekilı T evfık Riittü beye rö11· 
mıılerdir. Reisıcümhur Hı. 11ia 
bu yültıek ıöıleri harıcıye 
katibi umu111iıi Namın Rifat 
bey tarafından olnın•ut •e 
tercüme eclilmif, budan ıoa· 
ra da radyo ile neıroluamuı· 
tur. Gazi H.z. nia hitabeleri 
ıudur : 

Balk•a anlıtmlf deYleti • 
•İa Aakarada birlikte bulanaa 
balkanlarınıa hu gece acuncı 
tidilmiı olıa karııbldı ıözJe • 
rllai dialedim. Balkaa birliiiai 
bteyealer Ye onu kendilerine 
fİ 'r edtaenler,barp ile ıulbua 
•• olduiuıau tecrübe ile bıltl· 
iktea ıonra ıulb ıenr olmaya 
terciia etlenlerdir • Beıeriyetia 
hakiki saadet ve refahıaı ıulia 
içinde yaıamakla kabil ola • 
cıiı lııancının kıllii olaalar • 
dır. Bu kanaatta bulunan deY· 
letlerdir ki. ea 6-e bııın. 
baıa aıtiade 1ıuelea, t ..... 
mHı Hnui realiteleriai Slr • 
a.üılar •e onun tleiittiril•ez 
icaplarına aygua olarak reel 
doıtluklarla birleımitlerdir • 

Bu doıtluklaraa b .. eri,ı • 
tia bu gündea ıonra tecelliai · 
ae ıinlilden itiraz ettiil•il 
cloıtluldara örnek olmasını te· 
menni ederiz. ,Balkan anlat • 
maaı iıte bu beklediiimiz ör· 
aekleria ilkidir. bu ilk öraeii 
yapabilenler içinde bulunmak· 
la Tilrkiye babtıyardır. Bu itte 
keatlilerile beraber çahtmaı 
oldupmuz de•letleri canaaa 
takdir •e tebrik ede. iz. 

Bütiia ıalb Ye miiH16met 
iıte1ea medeniyet llemi iı.:ar • 
ıaaında ılipbeıiı ki , Balkan 
anlaımaanıan birleıtirdıii çela· 
re ( lnaanlık ) , ıullıapenerlik 
kardeılik çebreaidır. 

N•rlu çehredır, b• çehre 
ile ıcanı ıörOnmekte olan 
Elen Reiıiciimhura Hz. ne , 
Romanya Kralı Hz. ae, Yu • 
ıoıla•yı Kralı Hz.ae, Yuioı
lı•J• aaıbi kraliai preaı Pol 
Hz. ae ye niyabet •edili 
uıııaa •• Elen, Romea, Y •· 
ıoıla • ye Tllrk miUetleriaı 
zeyk ve aaadet dilerim • 

GAZİ HZ. NIN 
çay ziyafeti 
Ankara 31 ( A. A. ) 

Reiıi Cümbur bııretleri bu· 
ıün Çaakaya köıküad~ 
Balkaa itillfa biikümetlerı 
hariciye aaıarları ıerefıae bir s•' ziyafeti vermitdir. ltu ıiya 
fette be,eti mut1bb11laraatla• 
Madi tebrimizde baalaaaa 
etaebi matbuat mDmeuilui de 
taıluımu;IHrdır. 

Ta •im telgraflarına 
Gelen cevaplar . . . 

Yeai belediye meclisinin 
ıeçea güa reiılik ve encümen 
seçimi için yapbiı feYkalide 
toplantı müaasebetiıe yüksek 
makamlara çekilen tar.im tel· 
rraflanada11 bir lnımına ce -
•aplar relmiıtir, derçediyoruı: 

Trabzon belediye ••vak • 
kıt reiıi Nuri beye ; 

Belediye •ecliıiaia bak • 
kı•da g6ıterdiii samimi duy· 
ıalara teıeklıür ederim . 

B. M. M. Rei•i 
Kazım 

§ Teıekkür ve mutaffa • 
kiyet temenni ederim. 

Şiıkriı Kaya 

§ilk toplanhııaı yapaıı meclisin 
röıterdiii iyi d•yıulıra te • 
ıeldrür eder, meclıı ar.alanaıa 
yurt itlerindeki •erimli çaht • 
malaraacla •a•affak olmaları· 
Dl tlileri•. 

C. H. F. lıatibi U. 
Recep 

Belediye 
meclisi 
B ügünki içtima 
Hararetli mi ? 

Yeai laelelliye mıcliıi baıiia 
aaat 14 de ilk içtimaıaı yapa· 
rak illa edilen ,.,ruıaamedeki 
maddeleri mllukere edecektir 
b.,ıllnki içtimaıa llararetli •e 
mllaakaıala olacaiı ı6ylea
mıktedir. 

Kamyonet. 
kazası! .. 

Gire•on 31 ( A. A. ) 
Yolcu ile Karahiıardan 
GirHona 6elmekte olan bir 
Jıamyenet aıarlık k6yiiniın 
bir kilometre ileriıinde yoldtın 
ç-ıiaralı dereye yaoarlonmıı 
Jıamyo11et parfalanmııtır. 
yolcaltırdaıt hır lı.•tlın 6lmüı 
ilci lıatiın bir erlı.ek te aıır 
•ur•tt• yaralaamııtır yaralı· 

lar la.•tnn•y• lıaltiırılmıı 
ılll•r negref alıına aluamııtır 

~,,..__ 

Müsamere 
Hu 1e•e Cimlauriyet bay· 

ramıaı •ilteakip •ekteplerJe 
•erilmeıi mutat olan müaa • 
aere ba ıene yalı111 Gazi Pı. 
ilk •ektebiade laaıarlaacLiı •e 
it• sla aaat oa dörtte •erile· 
ceji laaber ah•••ıbr. 

Cemil B. 
Bir mllcldetten heri iıtaabalda 

balaaaa deierli Diftat.;pleri· 
miıdea Cemil bey ıebrimiı, 
dlımllf tir. 

Karşıhkh 
Telgraflar 

Ankara 31 ( A. A.) 
Yu•oılau,,a hariciye na%ırı 
m. Yeutif Cümlaari.,etin on 
birinci yılJönıimü .,. 6allıan 
itildlı konH,,inin iftimaı do· 
layı•ile hariciye uelıili T •olik 
Riııtü heyel•ntliy• •ıatıJalci 
tclwralı 66nJermiıtir : 

Hariciye oelcili 1'.eolilı 
Rüıtü 6eye/e11tii ; Anlcara 

Türlciye Ciimlı•riyetini11 
on birinci yıltlonjnej mana • 
aeb•tile aıil memlelı•finiz 
laalckında en •amiml leiHi't'a• 
tımın lıell•l 6ayra/ma•ını rice 
ederim. 

Bu münaıebetl• ballıan 
itilafı a.zaıı Jeoletlerinin H • 

lalaiyettar miım .. ıillerinin 
hükümet merlıeziniUe lıonıey 
halinJ• topltııearalı 6• Jculct 
leri Öir6irine oaflayan derin 
oe •ar•ılmaz t .. an9t lıiılerini 
İz/aqr •yletiilılerini 6Örta•ltle 
peJc ziyade halatiyarım "'" • 
aen ba mühim iftİmatı iııirai 
etmelı indıcinını lnılane11dıtım 
den •. dolayı tle •• Jaec• 
müt .. Hirim. KallHıe •İ~lale 
6era6er olar•• llir leıaiıı 
•• ıulla Heri o/a11 ballıan iti 
ldfıwauın mritezoyit ı,;r n · 
,.,,. illli,al; ..... llJ ....... .. , ,,....,.il.,,ı. ..,.,..,.. .... 

Ymif 
A11'-ra il ( A. A. J H. 

oelıili T. Ra,ı. .. ,.ı.Ji il• 
hal/can itil.tJ"ı lıonH,in hali • 
ha:ırdalıi reiıi m. llaluimeı 
m. Ye•tic• aıafıJalıi t•lwral 
/arla c•IHlp otrmiılertiir: 

Y •ıoılaoya lırallıfı laari • 
ciyıt na.aırı m. Y eotif Hs. 

Belwreı ; 

TtrA •illl hyranaı _. • 
naHbetile iiHi7eı._.. iııi • 
ralıinutlen d•rin ıarette ••· 
felaaHİ• o/aralı ba laaıa•I• 

ıfMd• buyaren doıtane •• laa· 
raretli lcelime/ertlen dolayı 

en •amimi t•ı•klı.ürlerimi t•-
lcJim eder a.• Üti m•ml•lıet 

era11ntia m6eHH Joıtane •• 
•••• f•ırllıi waHainüe üııilıluıl 
laalıiı11d1ı at•ıli bir ima• 6eı· 
leycrck .ı;atıtl•oleıleri11e •ar • 
•ılma~ tloıtlatum1111 fe•İa• .. 
tını tecdit •ylerim. 

T. Riııtt 

Ya6o•lao1a lırallıfı laari· 
ciye 110.ı;ırı •· Ye11fif Hs. ne 

Belwrtd 

Ballı.,., itil•lı lıo11Hyİ , 
Tarlı milli beyramı H lıon· 

117in A11lı11r11JQ İftİm•ı ... 
nC'ac6eıile Teolilı riıhi 6e, • 
elenti/ye pntlerıli1'i11i• ıel ~ 
wrola m•ıfali eld•Jı. Kenae • 
yia İftİmaınJa kl•"'ll•nı.sa 
mani olan .. bepleri p•lı•ld 

11nlıyonıı •e M. P•ri~ Hz. 
il z t•ırijıi m•aai dınelı fır•tı• 
lanı tide •dt,./c nuiıarütıUe,. 

Cümhur yetitinıizin 
11 inci yıJdönümü 
şehrimizde na ıJ 

Kutlulandı '! 
Cümburiy.·timizin onbirinci 

yıhaa Trabzon balkı öılü bır 

coıma Ye k ynaşma ıçiade 
kutluluia. 

Günlerdenbiri yaiışla gi • 
dea hava bile o günün se • 
vincine katışmak lf tİyerek aç· 
maf, güzellcşmiıti . Günlerden 
beri hazmaaan taklar o gün 
birer gelin gibi donanmış , 
ıehir bııtanbaşa bayraklar , 
defneler, ampuller, vecizelerle 
ıilıleamiıti . 

Ta 11lıaahtan caddeler , 
ıokaklar insr: n k.ala balıj-ıyla 
dolmuıtu. Merasim yeni bü • 
kumd konağında başladı • 
Grup gurup resmi, hususi ma: 
kamların eı 1.iaı Vali beyi 
makamlarında tebr:k edip 
Cümburiyet meydanına akı -
yordu. 

Cümhuriyet meydanı halk, 
asker , mektepli kafılelerile 

dolup. taştığı anda Valimiz , 
Kolordu kumandanımız mai • 
yetlerile 11\er; sim yerine ıeJ • 
diler. 

iatikW marfile meraıi• 
Mflacla. Nutuklar dinlendi , 
çok •uatnam geçit seyredil· 
di. Saat on ıkiye doiru her• 
ku yollarda , meydanlarda 
7er 1er halk hatiplerı diale • 
aedinleae ıeluin doiu yönüne 
doiru akıaııa bııladı. Gündüz 
tezabiirab böylece bitti . 

Ôjledea sonra 11at OD 

bette kırmızı kııla önünde 
J.Oylk Gazimizin ıüıel bir 
91atüa0a yerine konma mera· 
aimi alay kumADda!lımızıa çok 
ıızel iz dille ıöylenea n•tku 
Ü• ltaılaadı. 

Trabzonumuzuo altın bey· 
kel dıkmeıını d leyen bu nu· 
tuktan ıonra büst alkışlarla 

yerıae kondu. Burada da me· 
raıim böylece bıtti. 

Akıam olunca şehir ışık • 
lar, içinde a-undür.e dondü • 
Halk gece yarılarına kadar 
meydanlarda , caddelerde bır 
ıenlik yapb, aeş'e ve ıak • 
rakhk içiade tatlı bir hayat 
ı•çirdi . 

Halkevinin çok gür.el ıüı· 
lumit ıalonunda yüksek kı .. 
yaaç saçan coşgua. , temiz. , 
aezilt bir baloda yüz elli çift 
dallllar, •alalarla ta sabaha 
tieiia eileadi • 

lain ıela11nda mumlaz bir 
meılelıJaı bulJulı. Mamafih 
miaalınelerimizde zat,Jev • 
lederİllİn balunamayııınJan 

ıloloyı derin bir teeHür Juy-
dfli. Bu İftimaımız eana11n· 
da m•habbet ue do.ılrıtumu• 
z•n l•minatını zohdevldiniz• 
talctlim ctm•kle bahtiyarı:. 

\ ~;"lcıimoı 

Balkan itilafı 
ve Gazeteler 

Bel~rat 31 ( A. A. ) ga· 
zetder baik.n ihiafı konıeyı • 
nia Ankara toplanhıı b kkıo 
ifa haberlf!r neşrctmekte ve 
şımdıkı ahval ve ıereıt altın· 
da bu topJanhaın haız oJdug u 
che111oııycth manayı kaydey -
JenıektedırJer. GazeteJer aynı 
zamanda baık:an ıtııaf 1010 nasıı 

Ye oe gıbi bar maks11Ua te -
fekkuJ etmış olduguou y.az • 
makta ve bu atıJatJn aunyanın 
bu kısmınJ ~ bır suıb ve oızam 
amıli oıwuş otdugunu dave 
eyJemektedırler. 

«Pohtıka» gazetesi yazmış 
oldu2u makalede, balkan ıtı • 
lafa ıçın en mühim tarıhın 19 
teşrınıevveJ o!dugunu yazmak· 
tadır. O tarıbte mutevefta 
kral AJckudrın cenaze me -
ruımia en sonra 1 evfık Rui 
tli bey ile M. 1 ıtuı sko ve 
M. M.ksımos hukumetlerı na· 
mıaa Yugosıavya ıle mutesııaıt 

olduklarını ve şımdıye kadar 
takıp edumış , lan ııyasctc 

devam edeceklerını aJan etmıı 
lerdi. « V reme» gazeteıı An • 
kara topJaatııının baJkan 
memleketlerinin iktısadi ve 
harai tesaoütlerını ıenıık ve 
ba ıtılifan tf şkılatına aıt aıza· 
mata taaıım eyJeme" nokta • 
lar&ndan f evkaiade mu hım ol· 
duiuou yumaktadır. 

liu gazete balkan ıtiJifı -
nın iktıaadcn tensıkı keyfıye • 
tıain dı2er memleketltrın bu 
itilafa dabıl olm•Jar a manı 
teıkil etmıyeceğ'ini ıJive ey • 
Jemektedir . 

Def terdar1mız Geldi 
Birkac aydan beri mua • , 

nen latanbalda tulunGn luy -
metli d.:fterdarımu. Suat bey 
ıehrimiz.c dönmuı , rıa:ıfcle • 
rinc başlamıılardır . 

Temel Nüc•.ınn B. 
Geçenlerde işlerıuın ruyeti 

ıçin lstanbula iıd o tuhıfıye 
tüccarlarım•zdan aabık beledi· 
ye reiı~ Temel nücumı bey 
ıchriaııze donmüıtur. 

karahanın 
Ziyafeti 

Ankara 31 ( A. A.) Sooyeı 
ruıya oüyük elt;i•i k.ı.r<.han 
Bugün oir ötle yemegi uer· 
miıtir yemekte romanya 
hariciye nazırı M. Tıtule•ko 
ile haricıye uekdı T eofik 
riiıtü bey ve Dah lrye 
uekili Şüktü knya bey 
ha:ır bulunmuıfo.rdır. 

konsey 
toplant!sı 

.ı'lnkara .30 ( A. A. ) 
Bu6ün ıaat onda Balkon 
itilafı ltonıeyi hariciye ocka-
letinde encümen halinıl• 
foplanmiıdır, 



SAHİFE 2 

1 ÖZ TÜRKQEI 

ll ir Düşünce 

Onovluğumuzun ( 1 ) her 
yıldönümü bayramliirında yal· 
n1z bayram için uzak köy\er -
den kente (2) gelen bir çok 
yurttaşl rımız vardır Bayra -
m n günaüz ve gece kaynat· 
m uı11da köylü yurttaşlarımızın 
büyfik payları vardır . Onun 
payı olmayan ne var ki ... 

Efendi dediğimiz köylii -
müz ve halkımız b .. r sıra ver 
dediğimiz, comertlığı hikenmi-
yen dirlik ve. sağhk kaynaiı· 

mııdır. O, ver deyince verir , 
öl deyince öhir . Ona her 
ç 1ğda •er ve öl denmiş biç 
al ve yaşa denmemiştir . 

Ona yerine göre al ve 
yışa deyen ve deyecek olan 
biç itkili yok ki, ona Efenlii 
deyen Onovluktur . Doiruıu 

Onovluiumuz kurulduiu gün-
denberi köylümüze, halkımıza 
yakııan yer nrilmit O, kö .. 
lelikten ve kulluktan kurtarıl

mııtar. Bu yurtta yaşayanların 
Bu,-ıuk ( 3 ) önünde alçağı 

yükıeği y<1ktur • Hepıi bir 
boyda, bir ölçüdedir. 

Soys'lllık ~·) denen büyük 
varlıiın ortaya koyduiu it 
bölümü bakımından bııka 

bai.:Jmda Türkün birbirinden 
ayrı •~ başka tutulduja ba _ 
kım yoktur . Ülkümüzün altı 
okundan biri olan köycülük 
ve halkçılık oku hiç işkili 

yok ki: Köyhimüzu ve halkı • 
mızı efendı t.lme , yüzünü 
her iUU dalı... ~ok guldürmtk 
soysa~ bır adam gibı yaşat • 
mak Amq,cıaa 5) Yöneldilmiş
tır. (6) Ulus~l {7) ve Onovluk 
Törümüz (8) kurnlduğu gün • 
~enberı her g'ın 1biraz daba 
bu aınac.a yaklaşılmaktadır . 
Yakın bir ~·~oa bu amaca 
u):\lılac1'ğına yerli ve dJfar'ı 
berkeı inanmı,tır. Bu iaanı(9) 
yeren söz değil, İştir. Sözle 
avutulacak adam kalmııyaa 
bu günkü acunda ıözüa de • 
jeri işi sayması ve göstenrıe· 
sindedir. 

Kitinia öz: ıözgüıii işidir, 
Söz iıtemez , 

Kişinin uı kertes\ İflerin
de görünür. 

Deııegelmesi de bundan 
ötürüdür. Yukarıda Oaovluk 
bayraını şenlikler·nio canlı 
yapılmasmda halkımıı:ıa köy • 

YENiYOL 
Pazarte~i-Perşembe 

Günleri Çıkar 
Matbaa oe idarehaneai 

cl:ıun •akak 
Telğraf: Trabzon-Yeniyol 

AHO E 
Seneliği 500, Altı aylıtı 

300, lif Aylıgı 175 kara, 
~ÜS HASI 

4 Kuruştur 
E•lr.i nü•halar 20 kara,ta 

/lan •atırı 15 Karıı,tar 
R•lclamlar paz.orlıia 

tabiJiT. 

Balkan 
itilafı 

Bükreı 30 ( A.A ) Bütan 
Gazeteler Bugü• Aakarada 
toplanmakta olan Ballua 
itilafı daimi konseyini meuu· 
babiıederek bu badiaeain 
Balkan Memleketleri araaın· 

daki ıiyaai ve iktiHdi müna-
sebet üzerindeki Büyük ebe· 
mmiyetini tebarüz ettirmekte-
dir. 

3 Ayl.k 
Konterjan 

Ankara 30 ( a. a. ) 
Fransanın 19~4 senesi 
dördüncii üç aylık kon-
tenjan miktarlarından 

yumurta hissemiz 7 40 , 
bakla 52.000 , nohut 
21,950 kentala iblağ e -
dimiştir. 

.... 
ALİ B. 

Vilayet.İmiz nüfus ba~
katibi Alı beyin teka -
ütliığünü talep eyJedjği 
teessüfle haber ahnmış. 
tır . Ku k senedir bila 
fasıla devam eden me • 
muri yeti esnasında de -
ğerli hizmetleri görül • 
müş olan mumaileyh 
nüfus dairesinin, nüfus 
işlerinin cidden lüzum-
lu ve verimli bir ayaklı 
k ütüplıanesi halindedir-
Bu itibarla dahi kendi-
sinden dana hirçf'k hiz-
metler beklenmekle idi. 

TAYİN 
Erzurum inhisarlar 

başmüdürlüğü dördün· 
rü şube müdürlüğiine 
tayin edilen münevver 
ve faal gençlerimizden 
Abanos Z. Salahaddin 
hey evvelki ~ün mahaHi 
men1uriyetine hareket 
etmiştir. (~brik eder ' 
muvaffakıy~tler dileriz. 

lümüzün büyük payı vardır 
demiıtik. 
Iıte, yalnız bayram için köy -
lerden kentlere akan yarttaı· 
lanmıza köylerine ıittijimiıde 

· ıöıterdikleri konuk ıenrlik • 
)erinin küçük bir karıılıjı o -
larak sofralar kurulamaz, bay· 
ram (Ünü11de yedirilemezler 
mi?. 

Gözü ve karnı tok olan 
yurttaşlarımızın ıönülleri, ı&ı· 
terilccek olan bu •iırlayııla 
çok okı~amıı olacaktır sa • 
myorum . 

NUMAN SABiT 
O•man Çelebi Otla 

1: Ciımlıariyet, J: Şelair , 
3: Kanan , 4: Metlehiyef , 
S: Hedefine, 6: Teoci/a edil-
miı 1: M:lll, B: Ctmlaari,ıl 
hiltüm•tirnia, 1: KM•t • 

YENi YOL 
A! -- &! j . . ~ 

TURK • ROMEN DOSTLUGU 
Romen matbuatınırı büyük 
Bayram hakkında neşriyatı 
Biikrcş 29 ( A. A. ) bütün 

razeteler Türkiye Cümburi • 
yetinin on birinci yıldinümüne 
hararetli •e coşgun makale • 
ler talasis etmişlerdir. Bu ma-
kalelerde Gazi Hz. nin ınk 
ve idaresi altında meydana 
,ıetirilt:n eserden ıitayiıle 

bahıolunmaktadır. « Üniveraal» 
ıaıeteai diyor ki : 

Türk devletinin •e Türk 
milleti11in hiç beklenilmeyen 
bu iıtibaleai Mustafa Kemal . 
Hz. nia eseridir. Müıarünileyb 
enerjisi ile, kiyaseti ile Anu· 
pala kültürü ıiyaai dehası •e 
ibda kudreti ile en büyük 
yaratıcılardan ve hayat Teri • 
cilerdendir. Türk milleti te -
ceddüdünü teait etmekte ol • 
duiu b11 günde , bilb.aua 
kahraman •e haliıkara olan 
Muıtafa Kemali teıit ediyor. 

§ Bükref 29 - Radyo 
ajaaaı bildiriyor : Romanya 
ıaıeteleri Ankuaya ıönder • 
dıkleri buıui muhabirlerinin 
makalelerini Ye «Rador• ajan· 
ıının uzan telgraf!aranı neıret· 
mek ıuretile Tiirk milli bay -
ramı •e Gazi Muıtafa Kemal 
Hı. bakkıada bir çok maka • 
leler neıretmektedir • Yan 
resmi -EadepaaJanı Rumen» 
ı•zeteai, balkan antantı kon· 

feransının Türkiye Cümhuri • 
yetinin on birinci yddönümü 
ıcnlilderine teaadüf ettiğini 

yazdıktan sonra Gazi Mustafa 
Kemal ve arkadaılarının eıe
riai kaydederek diyor ki : 

Yeni Türkiye uzun aeae • 
ler keaciini garp ilemindea 
tecrit ederek dahilde ıarp 

modeli üzerine cezri iıt hale 
ile meşıul oldu ve ba eaer 
temam olunca beynelmilel 
sahneye tekrar çıkarak biitüa 
kuvvetile sulhun takviyeıi11e 

çalııtı. Ankara diplomatları • 
nıa eıeri burada tekrar lüzum 
göıtermiyecek derecede met • 
buaane edilmiıtır. 

Gazete bandaa ıonra 

balkan konferanıının elıem • 
miyeti üzerinde ısrar ederek 
ıiyaıi aoktai naza. daa tam 
itilaf mevcut oldniuna, buaa 
binaen timdi mesainin iktisa-
di tabaya matuf olacaianı Tıs 

bu mıeaaiain çok iyi neticeler 
verebileceiini bildirmektedir • 

Matbuat lıtanbul Ye Aa· 
karada M. Tituleakoya kartı 
yapılan hararetli kabulden 
dolayı memnuniyet beyan ede· 
rek bu kabulde iki memleket 
münaaebetinia samimiliii içia 
yeni bir delil ıöıtermektedir. 

M. Bartunun vasiyetnamesi!. 
P11ris 30 ( a. a. ) Sabık haricive nazın mite • 

Teffa M. Bar1u vaıiyet name ile bazı hususi hibe -
leri icr:;1 edilmek şartile bütün malını Fran,,ız aL.a-
demisin~ vermigtir . ke.c.disi Fransız akadc:ııi8i 
azanndan ıdi . 

Çingeneler ve kraliy ~t .. 
Varşova 30 ( a. a. ) Lehistan çingeneleri ikinci 

MişP-1 Kıeki beş sene müddetle yenideu kral inti ~ 
hap t"tmişlerdi.r. Gazetelere nazaran çingenelerin 
reisi Hindist2nda bir çingene kralhğ1 tesisi niye ... 
tindedir ve bu maksatla İngiltere harici yesile temas 
edec~ktir. Çingeneler Hiodjstana da dönebilmek 
hakk nı satın almaya bile lıa.,ırdırlar 

Türk - Çin Dostluğu 
Nank.in 30 (a. a. ) bu e~nenin başlarında Türkiye 

ile Çin hükumetleri arasında dostluk muahedesinin 
imzası Ezerine Çi.a hükumeti Ankarada bir orta 

. elçilik tesisine karar vermiştir. 

Beş Japon yakalandı ' • 
Maniy 30 ( a. a. ) Formoz adas>ndan gel•!n ve 

Luscn adasının §İmaline gizlice çıkan bet Japon 
tevkif edilmiştir. 

Milatan iki bin sene evveline 
ait asarıatıka ! 

Gotingeu Almans 30 - büyiil '>tomobil şosa -
sının inşası esnasında Milattan iki bin ıene evveli· 
ne, «Demir devrine aiat muhtelif asar meydana 
çıkarılmıJtır , 

x x :ıs: aı:ı j ,--.......--- --.......--, 
i Ga~etele: ı 

~::rası:r:ı.d.a 1 
'----------______ _; 
Akıam - Y atr ltlı 011won 

ic:retleri .. 
Yeni)' ol - Onu bıralı ta 

yatek•ı:ııdan balaHt ! 
AAııam - Hintlil•r i•tilıl•I 

i•tiyorlar .. 
Yeniyol - l•t••i,ler kaç 

para etler, olabiliyorlar mı , 
ontlan haber oer ! 
Akıam - Fran•a, ."Alman-

ya .. 
Y•niyol- lki komıa millet! 
Ak,am- Çoc:ufrın• tleraize 

atan anne idama mahkum 
•dildi .. 

Yeniyol-Ek.ik ol•un öyl• 
anneler ! 

Zaman - Harp olur•a 
lıan6i devletler han6ilerile 
fOrpı,acak , 11e kim galip 
6eleceAımiı .. 

Yeniyel - Ben •ana bir 
ıey •6yleyim mi arlı.ada1, ba 
kar• prültrilere paba~ bıra • 
kan yo/r. artık ! 

Za•a• - Frtın•ız lı.abine• 
•İnin vaziyeti.. 

Yeniyol - Acele etme : 
Alııama •abalaa dd:ııelir o tla! 

Zaman - Çöp ar••aları • 
nua telcerlelıl•ri ·, ld•tilı talt • 
malı ilji• ltrifiıltıilerelc la•ar· 
ruf yapılacak .. 

Yeni.,ol - Adı ld•tilc tle. 
fil mi, i•raflır oe•••l•• / 

V alı.ıt - Sailıa•lf ıların ••~ 
ort•lı •oralan •uallere ceoop 
••rmiyor .. 

Y11ni~ol - Acel• •im• , 
fOlı W•t;m•den O d8 •iıl66l 
ol•r ! 

Leh matbuatı 
Ve büyük 
Bayramımız 

Varıeoa JO ( A. A. J 
Tirlciy• Ciımla•riyetinin on 
6irinci yı/döniımıi mıinHebe -
tile 6aılıca •azeteler a.ı:an 
malıaleler o• Ga:ıi Mu•taf a 
Kemal H:ıı. nin fototraflarcnı 
neırederelı Tilrlıiyenin Cim· 
/tariyet laülııumeti itlar••iıulc 
lıi milı•mmel renHanımllan 
halaHtmelttctlirler. Yarı rH • 
mi •a.ı:el• «Poulca• Tirlıi • 
~•Y• •n ••mimi 6afl•rl• 
6aflı ola11 Lelai•lanL• Tiırlı 
iayr11Cm1na iıtiralc •lfilini •• 
•a meml•lı•Iİn yiılu•lı reiıi • 
nin itlare•intle CH•r•tl• ıalıip 
etıili •ayel•re •rİf •c•fÜuleıe 
lıal'i •ar•tl• •mİll ial•ntl•,. 
n• lcaytl•tm•lıletlir. 

«Kur yer Poranni• ••.ı:• • 
l••İ tli;yor lci : Tiırlıiye il• 
Lelu.tan •illetlerinin nel'i 
İfin miıalcınctperuer ~alııııuı 
/ileriyle 6irleımiılerdir • Ba 
liJı.ir ilıi millet ara•uetla •ıi· 
'•kabil ••mimi tlo•tlııta l••l 
nat altına almtılı.tatlı. 

A•lıeri malaafilin naıi, i 
eflctirı olan «Polalca Z6rojna• 
ile «Elı.perea Pronnı• ••.ı:e • 
IHİ T rirlı milletini• reiıi 
Ga.ı:İ M•.tafa Kem11I H~. 
taralıntlan yapılan metlenl 
iıl•luılı lıaydetlerelı diyorlar 
lıi : Eooelt:e Lelai.ıanı" par .. 
~alanma•ına itiraz etmif y• • ••n• tleolet olan T•rlıiye • 
lıaUıınına laarnlıetile 6üytla 
ıaill•ti11 lllm••İnin lmalıaı 
olM114'afını tı6at tlmi,ıir. 



iLAN 
Trabzon .. ahlıeme baılıi· 

tabetinden : 
Müddei boz.tttpeyi b•l• 

malaalleainJen laaci laomtli z. 
ıniteueff a Vehbi elendi lıarıaı 
ZenTa Jaanım Oe ma/atamları 
Afif O• Ömer beyle lıerime •. 
/eri E111i11•, Mrinİ•• .,e Pa"n•, 
Naciye o• Nimet luİftımlara 
oekdleten lıencli•in• Ha/eten 
Alil beyira •fıcld•üıley/a lıa • 
o•l• lcary••İnden İ•lli• otlu 
Haaan ue M.•tafn aleyla/cri· 
ne trabu11 aallı laııblc mala· 
lıemeaine ilı.,,.. eyl.tlifi lıa • 
-.ıla karyeairulc topanun 5 • 
,..bat 928 tarih oe 1977 •• 
S ı•bat ıaa tarih o• 1978 
ue 5 ıubat 128t•rila ve 1911 
oe S ıabat 928 tarih oe 1996 
numaralarında muhayyer tar. 
la ue fındılclık ue falılıf ın 
taJıaimi .Jcabil olmaa~ıuıaan 
111a/a/ceme oe lceııl icra•il• ı• 
)'uan iz.ale•İne lıarar 11crilıne· 
•İ mumaileyh Afil 6ey lıen • 
di•ine caaleten oe diler oere· 
Hye oelui/eten talep 11e daoa 
•m•kt• maddeinin oicalaında 
•lıdclei•leylalerin ilıJJm•t•tila ~ 
larınan m-f laul olma•ı ita•• -
6ile da11elname •e ••yop ita• 
Nrı •az.ete ile ildn O• teblil 
-Wa~ halde icalleı •tmedilı· 
ı...... ~•leruula cari 
ma•-•• n•ticuüute: laf •i • 
lat z.allatnaıaqin'9 •uharrer 
ola,,,. 6aere -~ei tarafın 
ıian ilıraa olun.,. ıiUaı ıaa 
lari/a Oe a7: 28, ttl 80 ••· 
marelı d6rt •ııa tapa .. net • 
leri az.erine Jı.yli~t topa 
iıl•nıinfien •oralaralı alınan 
cefapte 28 num•rada •aia7 
yeı if fiöniın tarla üe ~7 ,...,.,.. ...... ..,,., ~ 
d6ttt• falılılı •e 2• ........ • 
rafla m•iayyet lıeaalilı Iİf 
döniım falılılı Hlıiz. hiHcde 
iıf•r laiHelerİ altııer hiHe iti• 
barile onbcı•r hiaHei Vela6i 
•lendi iarıeı Zehra hanımın 
ue dolı11aartlan Itırlı 6., laiH• 
Veh6c •lendU.in otulları Afil 

O• Ômer efendilerle lıı•ları 
Emine, Mana,. 118 Fatma 
N11c~e ile laanıml•rın olup 
İf bu •ayri menlcaldelıi mlite• 
haJrı beıer lai .... i de ıniıJde· 
yialqlder namlarına Jıa1ıılı 
old..,. 6eyon edilme•ine •• 
malwllinde İcr• lıılınan hıifıt1 
iılHı ••rt P•rfG ••Nli .. ,ri 
•en••lenin •••ili t•lı•i11t •I· 
matlı•• malaallen fqaim •e 
......... t •• .......... , 
••r•M•ile .. ,.,., .......... . 

611i ••••• •••I• .... ,. ..... , .. 
ri lıan•n111111n 56• H 510 
iıeci .. dfieleri11e ter1filuua a1 
n•ın•r•tl•lıi •elıg Jim•• f•· 
lılıfln JO •e aa namarall•lai 
tarlanın lıırlı 11e JO na ... ra-
ıl•lti ._, ciön,. lıadılı"6ın 
30 ... a• na ... radalıi ., dö 
nim f"lı.lı1&n ci• onie,er lira 
ınııle.adder luymetleri tavia· 
den •atılmalı üz.ere ıa,_ 
i~al .. in• oe hı•Hd•rların lıer 
6irine hıHeleTinin te•ai .,. 
t•le.•uıune .ıe miiJtlcialerlJl• -
riıte laiHeleriae dtıecelı ,,,,._ 
tarq m•l•antlıfın• •m•neı',n 
te•diine 14 • 1 - 934 lari • 
itinde ••Ya6en lıarar uerilmiı 
•• miıddeiale1#ıime H._a •• 
M•ıta/1111111 ilıamel .. lalıırı 
lft•f h•l oltla,.nJan laalı•lı 
••rıl malalıemeleri lıanananun 
144 iıncıi ınaJd.•inı faflilt.a 
ild11e11 te.,iftıf letaıına o•6ir 
·~ m6Jllel to~~İn• lıar•r 

iLAN 
Trabzon •alİJe huk•k ha· 

kimlijiaden: 
Trabzoada •iliyet e•rak 

kalemi kitibi Nihat bey laaae 
ıiade ika•et eden zaferi Z. 
ilü laaci Raıit efea.&i mahtu · 
•a Limi efeadiaia müddei • 
aJeyh İıtaabulda baci Raıit 
efudi ve ıirkecide yalı köık 
cadde1iade Çorum aabarıada 
Narettia Rqıt efendi ae:adin· 
de Nazmi bey ve Giretoa 
ziraat bankHı memurJarındaa 
zaf cri zacle Cemal efeadi aley 
illerine ikame eylecliii •eraaet 
iabat& daYuıatlaa dolayı milel. 
deiaJeylaJercie11 Nazmi efemdi 
aamına 1ö11derilea ela •etaame 
de •amaileyhia iiaküdarda 
olup aereaıade balunduju 
malüm olmachiı beyaaile iade 
eclilmiı Y• ı• ıuretle ikamet· 
ıöı meçhuJ elduia aalaıılaa 
Nazmi efendi hakkıada da•et 
aameaia iliriea teblii ettiril • 
meaiae karar Yerilmit •e 20 
ıü• miitldet tayia edilmiı •e 
mDhakeme 10 • il · 934 cu • 
•arteti fiİDÜ Hat ona tayin 
edildıii cihetle mumaileyh 
Nazmi efeadiaia ye•mİ meı • 
kir Ye aaatte ya ltileaale Yeya 
maaacldak bir •ekil ile trabıoa 
aaliye hukuk mah~emeıine 
ıelmui, r•••etliji taktlirde 
auhakemeaia ııyaben devam 
edecıii teblii .. kamına ka· 
im ol•ak üzere ıazete ile de 
illa oluaar. 

ıkramiyeli 
yüzde 5 faizli 
erganı tahvil-
ati satın ahnir. 

lla• .. aae öalatle: 
Çankçalar calitle9iatle 

le Ne. la •atazalla Kua Ali 
•il• Ali Ef. 1• •aracaat 

iV-iV 

,. ~ 
Nöbetci eczane 

Bu gece 
Halk • ... 

Zayi resmi senet 
S • 2 • 335 tarihli Ye 1290 

talaaiut 413039 eN1 ••muah 
ve ıelarl 75 kun1ta llaYi 1eae-

tli re.mimi zayi eyledim. Ye-
mliai alacaiı•claa ealciaieia 
lallkml elmachiı ilin olanu. 

llaMlini ••lıeriyetlen 
Alrfaaht'ın f•I 

lı6,intlu . •••iı ofl• 
Cafer 

iieril_, elmalıl• larilai ildnın 
lerd .. uatlan ili1Nre11 •..W, 'ir ~ •tırlıntla ın6tltleüıle7/a. 
ler l•r•lınJ•n ian•n• yollııra 
l•o•••ll •tlil•etlili ıar•tl• 
•ıAM6 i•t'Q-1ıt lııı6ıtlıcıfi 
;u,. ,,.,,.,,,, 

Yl!NI YOL 

odun 
mü na kasası 

Vil•yet Jeı0

mi encümeninJe11 
Merkez V•llyet ilk •ektep· 

leriae muktazı 46 bia kilo 
etlaa •iaakHaJa keaald•. 
lo 11-934 Tarilaiae miudif 
ca•arteai fil11i Hat 14 ile 
ilaale olaaacaktar. iateklileria 
kaaaai •e11kalarile Yillyet 
daimi eacimeaiae •üracaat-
luı ilia oluar. iV -1 V 

yazı masası 

ve sandahye 
münakasası 

lılıcıltit •• lraıt•İt pnerilt 
•ıitlir1-1ıinde11 : 

Glmrlk içia yeai tlört 
. adet 1azı •aıuıle t.eı adet 

aandaii1e pazarlıkla 1apılaca· 
kbr talip olaalana 3·11 934 
teaadüf cu•artui ıüaü aaat 
14 de Trabzoa Giimrlik 
mldlri1etiae ••racaat et•ui 
reca oluaar. 1 V -lV 

Akçabatta kiralık 
Mağzalar 

Vildyet dai•i •itCÜ•.,.inden: 

Akçabat kaaabaaıada ida-
rei lauaaıiye7e aat Ye ialaiArlaı 
idareli11i11 talata icaraada olup 
•iiddıti hitaa bulaa 1 ili 
8 Ne. la •atazalarıa icara 
•tiıayedeye koauldu ı3.11·954 
tariJUae mlaadıf ub pal 
uat 14 de ilaale olanacakbr. 
iateklaleria Yillyet daimi eacti· 
meaiae miiracaatJarı ilin 
ol11aar. ııı-ıv 

kok kömürü 
mü na kasası 
Lise mü•türlügünden 

Mektebi•ize il•••• olu 
touaz 20 toa kok kl•iri 
2S -10 934 tariiliatlea itiltarea 
20 tia mltltletl• •lukaaaya 
11 ...... , Y• ıs -11 - 934 
peıe•be ıüal Nat 13 te ÜH 
ltiaa11atla aleat •la•lıua 1•· 
pılacatıaciaa iıteklileria •I · 
raaaatluı 111-IV 

erzak 
mü na kasası 

Satınalma komisyonu 
riyasetinden ; 

lnineaa 2o lo 934 tari .. 
Ye ıt•I ihale etlilec sk!eri 
illa edilen llooo kilo ııtır 
etiae teklif etli!ea fiat pahalı 
rlrtll•lt Ye 3\Sooe kile ua 
ile loooo kile ••de 1atıaa 
talip zlhlr et•ecüiüadea bir 
ay aarfıada çakacak talibiae 
ilaale eclil•ek lzere pazarbia 
eenilmiılerdır •e•kflr •rzaka 
hlip olaalana ıutaame11al 
ekamak içia her f6a Y• 
•lnakuaya fİ'JCeklvia ııj1r 
eti iti• 911 •• aa içi• 2933 
•e 1acle J•iı içia 531 lira 
te•inatle 2o·ll·t34 1ab SiDll 
ı•raııou •aracat etmeleri 
UAa olıaar, ııı-ıv 

SAWIFE 3 ... 
-
~A~~~A~~~~A~~~~~~) 

1~ Satlık Hane ve Mağaza » 
~ ) 
({ Çar,, A yoa•ıl mahalle•incle Alemdar z.acle •okafıncla >> 
(\ Bareıkeua hanına muttasıl 11 numaralı HANE: Üıt )) 
(( •e alt k&tta ıekiz oda, iki salon, kiJar, mutbak, bodrum, >> 
(\ çeıme Te bir miktar bahçeıi ~e ayrıca iki bap mağaza ~ 
({ ıathkbr. Görmek oe malümal almak İdey•nlerin mukiır ) 
( 11 No. haneye müracaatlar . . ) 
(( '2-6 , 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Odun ve kömür münakasası 
Gümrük ithalat miidürlüğijndrn : 

Trab:r.on gümrilıleri icin yirmi bin kile, odun ile beı yü:r. 
kilo ma11gal kömürü 17 .'il - 934 tarihine mü•adif camarle•i 
•ünii •aat 14 de münalıa•tıya konuldufundan talip olanlarnı 
yiı:r.de yecli •uçuk teminat paralarile müdiıriyet •alın alma lıe· 
mi•1011una müracaatları Üdn olanur. /1 /\-

Kapı münakasası 
Gümrük ithalat ıııüdürlüğünden : 

Ga,,.rülı Antropo meyclanlığına giria yerine 821 lira 35 
lıaraı le.eıilli yapılaca/ıı. kapı 19 • il· 934 tarileine mibadil 
paz.•rlHİ pnıi •a11t 14 tle münslıa•ay• ltonııl11cafından talip 
olanlar yü~d• yedi buçuk teminatlarile mildüriystim;r. •atrı 
umi•yo•ana miıracaatları ilan olunur. 11-IV 

Pencere münakasası 
Gümrük ithalat müdürdiirlüğiinden : 

Gümrik baımiıclüriyet ue kimyahanenin clıuar •14 pencere • 
/erinin 903 lira 7 4 lıaraı lıcıifli tamiri 19 • il · 134 tarihi· 
ne miı•atlif pa.zarte•i günü •aat IS de münako•aya lıonalac~· 
tından talip olanların yür.clr yedi buçuk terninatlarile ınüJürı· 
yetimi• •atın alma komi•yonana miTacaatları ilan olanar. 

11-IV 

Su tesisatı münakasası 
Gümrük ithalit müdürlüJ;ünden : 

Baımitiiiriyet •e midüriyet daireleriaio 9650 kuruı bedeli keıifi 
S• tetiHtı il il 934 güaüae miiaadif pınr ıüoii ıaat 15 te mi· 
aakuaya koaulacaiıDdaD talipolaalarıa yüzde yedibuçak teminat 
paralarile midlriyetimiz ıatlaalma komiıyonuna miracatları 

111 - N 

Elektrik tesisatı münakasası 
Gümrük ithalat müdürlüğünden : 

Deiir•eadere,••mbaaeöai gi•rlk tla!releri~inc~maa 7810k~r•f 
kqeifli elektirik tuiHtı 11·11·934 ıı~aae muaadıf pazar~aa S. 
14cie mlaakaHya konalacaiıatlaa talıpolaalar.a yüzde yeelıb•ç•k 
te•iaatlanle miitliriy•timiı Htaaalma ko•iıyonuna •iracaatlan 

ili-iV 

1 iş arayanlara, iş. sahibi oı-1 
mak, iş yapmak ısteyenlere 

TAVSİYE .• 
Kitabi Hamdi ye mahdumlar. tarafıadaa uzaaıokakta 

kendi maiazalarıaıa yanında yaptarm•ı oldakları •sri 
kallvelaaae ve arka11ndaki bahçe ıehrimizia orta11nda ve 
•• iılek ıeçit merkezindedir. 

Ka/aoelaane, Ga:r.ino, Lokanta, Birahane, Pa•t•han• 
oe•air• •i6i her iıe eloeriıli miıltemmel bir hinatlır • 
icara- veraek için her tilrlii te1hiJit yapılacakbr. it ara • 
yanlara ta niye olunur. . 1 

._~-------------------------------~ iLAN 
VilA,et makamından: . . 
Diinaek maddeaiaaea ciola?ı . VıJayet ı!ıdare bey'etince 

iham• mubakemetiae karar verılmıı olan sabık Trabzon 
GB•rlk muhafaza memurlanncian Sıtki efendi Trabzonda 
araadıta halde huluaamamıı Ye buraca mahalli ikameti meçlaal 
b-..m .. oldapaclaa ceza . mahkemeleri uıulü kananunua 35 
iaci ve llukuk ma .. kemelera kanunuDun 141 inci maddeleri 
mucibince tarihi ili11daa itibaren bir ay içindıe bulunduiu yeri 
bildirmediii takclirde mezldir karımı keadiıine teblii edilmit 
aııırıle bılralıc•i• ilin oluısur, 
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~ AZMi TERAKKi TOCCAR TERZİnin ~ 
Manto ve Kostumlarındaki şöhretini temin eden 

evsaf: biçimde şıkhk, cinste mükemmeliyet 
ÇOK YENi ÇEŞiT· 
LER GELDİ : ME· 
MURİYN , MUAL • 
LİM VE Z4BiTAN 
BEYLERE DE TA· 
KSİTLE · MUAME· 
LE Y APILMAKtadır. 

ÇOK SATIŞ 
TEMiNi İQİN 
~·APILAN 

UCUZ FiAT· 
LAA DAN 
MEMNUN 
OLUASUnuz. 

Hazır Paltolar, Pardesüler, mantolar, Kumaşlar 
TERZi LEVAZIMİ ÜZERİNE TOPTAN SATIŞ ••• 

Paris Kadın, Erkek Terzi mektebinden mezun 
Rumelili Zade Biraderler 

Trabzon :kunduracı 

NO. 70•72 

YENiYOL MATBAA ve GAZETESi ~§~~~ 

UZUNSOKAK KONA C~'4111- KAAŞıSINDA ~ POLiS KARAKOLU 
YANIND~KI YENf YUVASINA TAŞINMIŞTIR . 

Un 

.. . 
YeniYol · 

Bu gün, hır•u biuı öıb• lCJC'aı8ı oJuık keadiıiai 
mubt~rem karileri•"' arzetmektedir· • Y taiyol » Ye 
« Y ••lyoJ » UD yoluna ait ber çeıit aiJeJderİDİZİ keadiıine 
bildirin z • 

YENIYOL ·~~-
lıtediii•iz kadar ıiıia için nri•li ol••i• ç•lt•cak 

, Halk •e Memleket içia çok •erimli ol••• içi11, içiaiıclea 
reçen anu •e tlilekleri ele aiıdea bekli1ecektir. 

Şabıiyata ılit•İJe• , cemi1et lçia fayab olaa bitin 
dileklere YENlYOL'un ıfltaalar açktr . 

mü na kasası 
sade yağ 
mü na kasası 

Satınalm komıyonu 

riyasetind~n: 

Trabzon Garnizonunun 

Satınalma komisyon~. 

rjyasetinden: 
Gireao11 •erılİNn•nfl• 

bulunan " 6•laııtlar•lacalı 
olan lııtatıl H ....... .., .. 

·Matbaa işleri 
Resmi dairelere, müesseselere, bankalara , 

tüccarlara, şil'ketlere ait her çefİt defter , 
c~tvel, "1Dakbuz, cek, zarf kjğıt başlıkları 

kartvizit vesl'İre en güzel ~ekil ve en uy~un 
fiatlarla bas1 lır ve ciltleair • 

Uzak yerlerden Yerilen sipıriıler hemen 
yapılır ve gönderilir. · 

euakşam ylldız 
• 

sıneması 

Ankara Türk•yenin 

Kalbidir 
Hrtelı/ı ihtiyacı olan 348000 
/cilo unan 28· 10-9 34 tarihin· 
tlen itibaren yirmi grin mü· 
tldetle kapalı zarf a•ulile 
mü11alccıaaya lconulmuıtar. 
yeomi ilaaleai olan 11· 11·!'34 
camartHİ pn6 •aat ı 5 d• 
ilaa leai yapclacafıntlan talip 
olanların yeomi mezlriırd• 
t•lılif melıtupları~ oe 214o 
1 i ra SO Jıaruı teminat mr •a lılıatalarile lıomi•yona mt• 
raeaaılari illin olunar. 

•enelılı ihtiyaci olan 11• alMl 
miinalıa•aya lıen•lan Jitrt 
bin irile •ad• 701111111 

6elaer lıilo•anfJ HrilM ,.a 
kur•ı laaJtli ldyilı pralm•• 
tlifintla .. alıltr yatın 

25·111134 JH'atlr ..... ..., 

1 S tle i/wıleyi lıatl,.,.e.ı İcrd 

moda 
·mağazası 

BU GECE 
GÖAONOZ. 

Jıılanına/e 611er.. ,..,,... 

ı-ıv 
mln•ia.ı7a fılıaral"*la U.. 
ofun•r. 1-1'1 


