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I oıı rnı 

\ e Arttı ıw 

Üç guu n eridır ki, yı · 
lın ono ı ve erttuım ht:ı fta 
s gırmiş u unuyoru:z: Her 
yıl ılk bu yının o ıkısıu · 
d a c ş ıy o, oa ıh s ndeo, 
yi m an aı:r )&Ş d ğım z 
v y ş ttıg m z bu haft yı 
bu yıl dah bu ü • bır ıevınç 
ve d h derıo bır kav oçl 
k nşıh)oruz : Fabrık l nmı -
zın aay sı d•ha çok artmış 

An (O uyu or~D, denızlerı llıl 
bırı e baglıyan o~miryo.larJ . 
ınıı dad ço uz m ş, ekouo· 
ını Ye rttmm f kır ve h"re -
ketlerı dah ço y yılmış, 
d ha çok f yiıh ıoouçlar 
veım ştar. 

Yere bPt o saltanat i .ia • 
rcsic ia uzun ) ıll r ve as&rlar 
ihmal ettiğı, hatta yalnız ıhmal 
de d ğ'ıl, yıKhfı v~ har.p et. 
lıii Yurdu, on iki yıllık Cum· 
burıyet ıdaresı yer yer o'ları 
) or 1 yer yer yeniden y pıyor. 
Y .ptak, yapl)O uz ve daha da 
yı:. pıcağ :ı 1 

'{akın yıllara g .. linceye 
kadar d şa ı bır sdar, dış u 
d o ılı ı alırdık. F erdlerin ke 
ıes uı, devJ tm butçes nı alt 
üıt ede11, elı bağlı, göıü b i 
h Türk Ulusunu altıodao kal-
kıl mıy cak bo ç ar alt&od 

u k u ç g d ş, s it~ 
D•b kayıuıuz, fUU IUZ bir 
diıstu u ıdı. Yıpratacı, öldürücü 
bu dusturu öl ü duğuD'lÜZ uı 
tanatla beraber yıprattık ve 
allak. Yeııı rt j mıo, yeJU 1 ür 
kıyeum konoı.Dık dus lhü ıkı 
aatıp bır ~ima tır. Butüo 1 urk 
çocuk.lan bu verımıi düıtüıü, 

kafalar lDlD IÇID~, kalplerlDID 
üılu11c eoed i Dır ş ar olarak 
yu.m şlıardır. Oo ıkı yıldır 

oJunla yiı. üduk, onunla yürü 
) oı uz, OUUDI ) ıiı üyeceıı.:ı .. 

Aııl cak d"ha ço" yoUarı 
mız, ul tıl~ cak ciaba çok 
yuka.k m çl ıamız vuaır. 

Ço s tıp QZ • m-.k, yerh ma 
1ı kullanmak ve arttmm yap· 
maki yepyenı ir V at•o ya -
pacı.: k, zeoıın bır u.uı mtoy -
aaaa çı~&r c ııız .. 

JJekır ~ ku ı Jlek_J 
w :;-,.,.. 

vu 
aa lcJm ue ~n 

yatı11m yerıciır • 

>' p 
c:. kıllara mm;, et t=tme 

r Lorını evlerde ıak 
l y ) u a~ f <.r ı.mdı;ye ku 
d .. r >' t l ./.<, ,, / ı.wkrı bır 

h • plaaa.t r oc, c..ı '"' t'"ıtan 
ıı.f V 1U it:.T , 

rn 

n en 

r 
t>ırık 

pc.Cı.J· . . . 

ş 

--~ 

yl<:ö1' 
1 .,ı f't I önü 

A 
An r 12 s y s l· 

gı er o ulunun a u u 
n o mezuı.rnırı dua gec o ol 
l rınıo :l9 ncı ) it oo ü uru 
kuUaaıış rdır . 

B ş .:ank n limet ınouu un 
verd.gı bır 'ôyıevde ı y s i 
bılitll!r o ullanuın yu d olan 
hizmet a en ve bu b kı n 
oLulaya ciımhuri}et ı are 
ce verılcn dcge n bah e 
reK. dem ştır ı yeni 1 ur ) )1 

es s ı v 
dır. 

ÇfD v t~n sever gay 
e s dahil ve b rıçtc 
s ğlc.ı m bir pol t 

Her şeyden evvel ide le 
müıtenıt oftn d.b ldeki çık 

bir polıtı~ anı o he ddı t üı k ye 
yi az z cıaoda ılerı bir m m 
leket ve v t"nd ş)an yüksek 
refah \ e Ü türe irişmış vaf ao 
severler gö mektir . 

H r ç s ye.set an(ay ş mız 
memleketlerın bir uıne emn • 
yet vererek ve birt>i İDİ l Tefa 
bini ~ozm yac. k bir su b ıiy 
S'!tioir . 

M lletler uırnındıı su b te 
ıisi ıç•n bu un 1 n kıym ti 
vaaıta akv .. m::lır 

Bir çok cbıi~lerıne rağ • 
men meHÜt v. sıtı:ıl .. ı n en eyı 
ıı budur beyoelmılel ıuıb da 
v.aında ı.mımıy z ta hbütleri 
mize riayet buolnrı cemıy ta 
akvama olan tavhbutierım zle 
tehfe mecburuz ara u uaal sa· 
hadaid rabatıızlıkların j'ıderıl 
m e11 ıçın hiı kıye her tü, lü 
f aalıyeti aaıfodecek ve lüs ıü 
uiyeUe ç.lışacaktır • 

lam• t inonu töylevıni 
cümlelerle bıtnm şt11 : 

u 

At turttu;ı etr.ıf.nda dahli 
ve barıcı polıtık•da tek bır 

adam gıbı beraber ve elturlı· 

1, ı!e çahş m ga aevHm edece 
aiz eyı ııtıkD.l eyı Dd Ce 
Atatürkun etratuıda tek bir 
kııı gıbı hep ue Der bu un · 
maktad1r i.>u topı.uıtıda ısmet 

IJlÖDÜ ddalet le cuınbdr b.-ış 'a 
ıııoa çetttıiut>r& t ı.ıoo t<:l~t 

fıua At.tu K lsm t u:ıouu yd 
cıitcüml u ku ıamaD. ıçın b m 
narak o;uauNar Di uaş .. m Ş 

bu uncıu a<tt ı ı uu u eu tel ı o 
ououıu alo m DOill ıçu:ıı .. ıtn 
ıeYi ierını tı Y ı u "' yar.m 
aıırd 0 11 tuyuK urk uıu u 
oun taw 1 mıh.: ıl e .. oıwa 
ıaaa çal ~ u yuk lı: arkoı.dDş • 
lar aıye a ş l:aıı kurş j g ıı -
da bu loı>ı.ıu•ıa U.Llll.eu ae • 
iılıe buc w dd tc.n uz.k:la 
kal ~ınd 0 ao ayı C1uy<ıu u 
teesbÜ u k j ederek dem ş ır 

U l r,n aC ea lllD ki • Oll T 

o söy l.ı ııo 

bU \J tıD Cll o.:.Ş ~' JU .. Dl! 

e vv 1 1 1 r::ıı tıı11.. , rı ıçıerıo 

de bUıtJı. u m kh .. d r v g .. n 
uıö~üo rycıd a.ı , Uu 
lupfo Cı \OCU Y Ş 
mi v~ o y 
\ p d .. vı .. t w ...ıı.1 ' m--n.u 

mu u 
d r • 

ışte o 
y nız i 
l ı1 ı te 

ID 

n 
•• 

f . 

r· 

u g çerek tu m l tin ve· 
d çocuııl&u ~ k n inden so!l 
ra yaş ay caka son özü 

u olm lıdır • 
Benı lü k mılJ t ne türk 

cümhurıy tın tü ı lü iı is ik 
la lın aıt ö evJ rıın tın Ş 
ttr siı onla ı t m mhyacaksı -
nız s zde sitd n so::ırakıtere 
benım sözümü t lrar edın z 
l u söıler bı fe dm değıl bır 

tu'k u u göı\Jşı.nüo ıfades dir 
buou her tü;ıcp;ı o ıı gıı>ı ken• 
dınden sonrakılere müt madi 
yen tekrar t:tmc..kle son nefe· 
ııni verecektır . 

Her tü k fer mın son ne.fe 
u k u u - fi ıö 

ıuiyecegıoı o uo eoedıg oldu-
gunu gost ~rmelıd r • 

Yü s l Türk se İ:ı ıç yü~ 
s ı:d gıa bu:ıu u o"'dur işte 
p oıa bucıur Ataturkiio kar 
ş hğtod kı so:ı söz..i toplantı 
da bu uaaol ra uç defa tek • 
rarl yarak llDd Jçm şlerdır . 

Siyasa - -
ilabe~ıstan 

Pcırçdıanacak ? fil\ • 

it ya, h rp c ph .. ier.nde 
yenemcd i' H.aD ştıicrı, pob • 
tıka oyuoJarıy!e yenmegc ç. h· 
şıyo •. Z t~n usso ını bu u • 
mctı ıç ıı yap ı cak DaıŞ1' oır 

ış de kaım•m ş gıbıdır. Ayiu 
ca te d.t oyunları OjDandı, 

p r11ı1 etwedı, Ne foguteıe_ ne 
ae H~b ş st ... o bu ~urüttuıere 
p puç bı •Uuııaduar. 1 ehdıU r 
\.l.>1' yu t. perdeden s v.uı 

lDUf o .. au.u ıçıo, g ::rı oouuıe 

mcdı, b 11 ile ilrltıldı, fa kat 
uç ya n bcrı tut> ş d gıa ın 

ua ve çuı nnae O/ila.ıDan b .. ıp 
OJUDlU&ll<ial:& dt& Dır Şey ÇI" 

mıyac•ıı;ı ı v çıksıı1 çıksa fe· 
U &O iUÇl r Çl _.c i•Dl ulıy D 

'.luı OMU ıç a ç 1'•r, çı m.ıı, 

t ~ oır yoı it ıaı : Po t 1' 
yoıu, poı tLliü oyunu 1 

öu O)UDUD 11" p ... raesı Pa-
rıate açıım ştır. H ~eşıat nı 

waK up oımıyaD, şımaıyt: ka 
uu wueıd ... _b. Hoae. k 1 n, 
takat şımaı 5 ıa.tut.nıp t •rruz 

vl11)ClıDI ık.tıı p etmı, bUl.U 

ı.u.ıı h u i s • ı b: ... a .. u rı ve 
uy UiU yo... mu~ oır kuşa 

o c.üı n:.cıs. ıstı) t;t& bu t .. cı cıa 

lu gu~t; t:L 11 gctç ktt:n reyı 

\' 

siy s 
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ve ıoı hz 
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l!lU bet u u 

IDCI mil İ 
h ftııısı 

b r t r 
fın n g n nd rrn 
m llı ıded ~ t ı u gu v be • 

c nlar nı n IJ r o yazıl ra 
t ş kkürl i ı ı d e-yeA tü•k 
aoado u oj o .. ı öde ~le şdir 

i gı t 
ve r 
Aokara 13 

1923 Mısır 
- ingi t re 

D 1 d s 
h uda HD A 

mu -
r mıs r 

hü~um~tı m s rın m l etier ce· 
m yetıne g r c .. k must k 1 ır 

devl~t olduğu taoıy o 1930 
lond a mu he ı t s p et 
m ioi de i n s m ş 
tir . 
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ş 

o 
rs 13 - H 
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li JU• ık f atjarı 
Bır k c ~.ı.-ıcien bt!rİ ra. • 

t kit dcu m etmektedtr . 
Bu gün boraada fop tra& 

zon ho:r.ır ıc ıclere 56 kura· . , 
şa kadrJr t.u.lıp zuhur ctm ı · 
ısede şatıcılar bu fiy•tie("a 
yanaşmamış.ardır • 

ıd~hıutun ücte ikiairuien • 
f..ı:r.lusı ıhr~ç edddiai na.zarı 
c Hl.kata alun nouatah•ıl zurra 
ve ıslı.> c /er f .yatlı.rı daha 
z.ıyacie .) Ü ~•elmeaini 11.. bela(.,. 
m t· d 1 • 

Ka u u !umbo.l fındıklar 
)UZ e elit Raranli i 27 bu· 
<;u ~ ku uşa hadar aattlmııtır 

DAŞ! 
l m , hu·u yemı'ılerinin 

f Jydolarmı yeni y~ni ania-
mtJğ,, b~ şlı) or. Hulbuhi Hlci 
Tü.1k1er, uzurı k·1 g celerinde 
hu u yem·, yer/ermif Atala• 
rımrzm bu adetini yeniden 
evlerım ze •okalım • 

vu 
Devlet t hoill alcraan yii ~ 

uk Faız.le kend:ne, yopılacalı 
bayındırlık işlerile de yarda 
h .zmet etmış olursun • 

1 vleri için 
Ankara 13 Ciimhu i 

yet h lk p rt aı K'eDyonkurulu 
c: uo topl nm ş 'e bu luı hai-
k vi rınde vcrdecek konferan 
ıl r ıçın hozırfanan örnek üze 
rıode görüş DU§:lü .• 

Am 
f r 

rıkan ve 
le uyand!rdı. 

Ankara - T ymra g z e 
t ı; t n V: ŞI &iO Q t trı p O 

j nın Am J.. ua s rıh suret 
t• fena bır t s r yaptığı b l· 
ıli i/mektedır E U)Uk tran 
auual mad n. rı s h p e ı den 
bır t )'ffi 6 g zetu ne gönder 
dıgı qır me ıupJe bu ı klıf

lerı 1 ı dd ı ten t etm kt ve 
hay l ınll s r na u11ramıı 

otan c up utrtll sı br, tany~ 

ı.po otoııı. ..ı dahılı cı ki 
muıcırıyeti i ) h 11 .. tev.:ı cdıl 

r 

mi:; ·r t hlt • karı aıntla ba 
lu uyor d mektedir. Sta •dlc 
ıng lız ga:r. tt ai ıunları y•z· 
ınakt4ldır . ıngclterenın mtty · 
dana getırdıQı bu hareltd 
c d ıct hıuı ıle müıelaaHıZ 
but un l sanlar ü.ıer .ntle bii 
) uk bır n Fr t uyandıracaldır 

Ankara - Hab•ı h:ırılaaı 
uzc n<Ae J pılacak tcui~leri 

o .. t r n aıyala lekeler hükü. 
m ı.11 fcı ef. üz;er .nde lelcıli· 

dır • 

v f 
L 

ylesofu 
ıNG'ın 

~ ı ız A manyada ; 4 defa baaılan ue defa•ında 63,000-
7, ,CJOO t~ne •ahi n 

on 
A u 

rnhelm 
T 
hı 

a başlıyoruz... K % 
n V: c,Jıe Osman G lıp 

fCUrll~n tu HCT 1 urR Hul. 
un u t .... rıı 

okut p og m rı da 
ara nda mevkı ulmııtır . 

ı, cen yıla kaa•r rea· 
ok nrm .,, t vıı; o unan eserler 

P ycs ~etd nde yazılmış olcn lıu h )t C<.n ve neşe verici .,. 
fOk iıtıfad tı eserın a,> ın ohuyucular11nız t"'rafı'lcian naerolalG 
ıahıp d,l c sı fÜph ···"" 1 
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Fınd1kkahuğu 
Veremi a ~ t tır miş .. 

General inı11e Lıönü 

ve ars'ueu c-ıl dcrumu 

• 
sıyasa 

an va t .. ı 
Oclan kömiir yerirıa eoler 

de, hamamlarda yanan fırı • 
dıkkabuf11n11n dumanı, ıeh • 
rin laaoa11.,ı baıtanb~,a bozu 
yor, zaten rutubetli olan ha· 
vayı bir lıat claha berbat, 
oe teneflüı eclilm!z bir hale 
ıolcuyor. Dikkatli olanlar ve 
doktorlar eliyor : Fındıkka • 
baia mahrukat diye lcallanıl 
maya baı/,ındıkt•n ıo 1ra 
ha.tcılılılar yüzde yetmiı art· 
mı ıtır, bunlar . araıında hele 
verem, ıahlonmıı, dört nala 
lcalkmıı, alabildiiine lwıu . 
yor. FındıkkGbufu dumanı • 
nın :zararları ıayrnakla bıt • 
miyecek kadar c;oktur. Ak 
ciferl•ri, tenelfii.ı borularını 
harap eıl!n, iıtıha11zlıfı artı· 
ran bu zehirli darnan , elene 
bilir ki, bütan kıı boyanca 
T ra6.ıonun ... i11tünde bir kara 
b•latlır ! Memltketin s -:af/ık 
duramııy:e ilgili olanlar, urcıy 
11hhat dairesi, halkın ıcığlııtı· 
nı ıemiren, bıt:rerı fırıciık 

lıabuf•yle mücadele etmeli, 
banan zsrorlarını ara,tırma• 
Lı, halka bildirmeli, daha dot 
ruıu birden ycJ1ak emrini 
/ıer tarafa oermelidir. Sıhhat 
6akanlıfı, oeremle mücadele 
ıçın T rabz.onda bir oerem 
di•panHri oçtı. Bize •elınce, 
veremi artırmak iç in ne la 
.ztınıa ona yopıyoruz ! daha 
ne .zamana kadar lfHacak , 
daha ne .samana kadar 
aldırıı etmiyecetiz. ba i,e ? 

Plan hikayesi 
T ,.ab.zonun plan hikdye.i 

yılan hikaye•i gibi bir ıey 
oldu. P lanm oLmadıtını oe 
olmıyacaı•nı gören ve bilen 
açılııözler habire ye11i uıul 

inıaatla rneııuldurlar. inıaat 
oe külli tamirotta , malumya 
t.elc ıantim içeri çe/ımekden 
yepyeni bir yapı karmak 
modo ue adet hükmüne ıir _ 
miı ue yırleımiptir cut.k. dün 
ge~•• yeni bir inıaat Ofıkgöz.· 
lüiii.iri l'Ô.Züme ılipti : Eıki 

bina~:n yüıü ıimddık kaydil~ 
oldııtu ıil;j duru., or, içerdc 
her cephede bi,. faaliyd, bir 
kaç ıtin •onra harada ela 
•m•ali mi•illü yepyeni bir 
bina, fakat dediji rniz. ıibi 
bir •antim it;eri Ç< k ilme den 
kurulnıuı yepyeni tJir bina 
ile karııla,mıı olacafıız •. , 0 , 

kurul üyeleri, çarııJa p.ıarda 
urayı, aray iılcrini ten kıt 
4!dip du~uyorlar, fakat ıunu 
urıutayorlc:.r ki , bu itmenin 
biriıyl:k toplcmtr•ındada gene 
plan ı~inin üıtünden Qtlayıp 
gec;miı, ptan ;LZLıRQ iu ıefer 
de ıö~lerini •ım1ıkı yummu, 
lvrdu'. Piônlı yüıiımck ıar. 
bayın vazlfui iae pl.hıız.ltlia 
nihayet vermelı, pla "1 hikaye· 
•ini yılan hilldyui o 'up kal 
maldan çıkar mc. k , ura ye, 
Şa.rba)·a. ıehrin planını yap 
tmp •unmak da ıarkurulun 
ucu ua~ifelerinden biri degtl 
midir ? ! 

YOLCU 

Ankara 11 - C H Par 
tisi kımutry gut"ubunuo r'üoki 
toplantısında başb " 1:tn ismet 
lnönü genel siy:i:?sal ve: arsiu • 
luaal durum hakkında p•rtl 
ile müzakerelerde l-u'.uaıruştur 
ekonomi bak ... r.ı C'!li:l Bayar 
dün zongu~dakta biriııci Türk 
antrasit fabrikaalnl ac ~ rkeıı 
verdiii ıöylevde seks • a sene 
lik hayati ok.n kömür havzt 
ıında cumhuriyet rrj mi alt:n · 
da yapılmış r olan söylen:ueğe 

değer işler~ temas ec'erek 
demiştir ki cumhuriyet havza 
yı tl!seUüm etti ili :ı ~ aıan i ıb b 
sal bf şyüzbin tondu bugün 
bavu iıtıhs~latı i't' milyona 
varmııtar. Söylevinde l ömür 
meseleıinin kati olarak Türk 
milletinin umumi menfi. atları 

na göre bal ec ilec~ ğini kayd 
eden ekonomi bakanımı z zon· 
guldak gazeteı'ne b~yan1tında 

da havzanın bır ele olı!lması 
zaruridir bu b kdirde f yatla · 
1934 sEne~i maliyebıe naza· 
ran iki buçu1' lira ucuı'ıy.o:cak 

dır zonguldak ltömürierindea 

Teklifler 
iki tarafa da 
gönderildi ! 

Ankara - lı .1lyfl ha beş 
dava1ının h11lli ifin ing /tere 
ue fran•a tarafından pari:re 
haz.ırlanan •ulh teklifleri dün 
italya hüldı.m~ti':te verilmiş 
IJe bir' aynide hııbeı hidiı· 
metine ıhrilm~k üzre Adiaa· 
babadaki İrgi/iz oe fran•ız 
elfilerine. gönderilmiıtir . bu 
tekiifierin ahıaleri etrafında 

alınan hah-erler şunlardır. 
Teklifler on • ~k ız.fe r komi 

teıine lııldiril~cektir • 

Habeşler 
katiyen kablJI 
etmiyorlar ! 

An kara - Hobeı ımpe· 
raloru hacoı r j ınıtna hatiyen 
tahrik Etmem1f olduğumuz. 

~u11oeı k 1rşııında J:.o>·un l'ğe 
meyiz ~İ)ra löyle bir h ... l 
ıidddt'.! n iıkô.fı.ıc. t vermek 
demek o 'ur d~mi~ ıir 

Ambargo 
müzakereleri 

Ankara -- p,.,,o 'o kona• 
cak ambargo he klw dahi mü 
z.akerele.r ıalık o 'u,.n uştur. 

J~abeşistanın 
redJı Laval 
bildirıldı ! .. 

Ankara - Hu beş '•tunın 
pariı ~lfi•ide habe,i.tanın 
t" ma miydi m üikiyuine clo k u 
nan h.t; hır şartı katul etmi· 
yciiegin. ~ L :·o"'l.ı bıldirmiştir. 

Mısırda 
An kam i 2 - Kohircden 

bıldirıldr(; i ~ e ~ö·e hrol 8 ?~i 
temel y ır$ınm ıadc!fİ hak· 
Ju,.dakı k~rarncım~)'i. im~ala· 
rntft1r: Hü.1- umet ıimddik va-
zife.ine d1-vum edecektir • 

\'urddaş: Son pışmanlık 
ra etmez: Genç yaştnda 
ra birtktirmeğe bal< ! 

pa-
pa-

kok metalozik yıpılması ka 
bil olursa bu bavza kömürleri 
içit1 yeni bir mnbariyet ola · 
calı- dır demiştir Celal Bı.ıyar 

karabuko kurulmak üzere olan 
demir ve çelik fabrikalarının 

ilk ~2h arda temellerinin eihla 
cağını ve iki buçuk yıl içinde 
de bitir.leceğini uf ran bolu 
ve ha.valisindeki kö"'Dür damar 
arıqn da bazı sond;. jl.u yal 
pılacağını kilstamon.ı ya kadar 
olan ıEthada demir madani 
aranacığ1111 kaydetmektedir . 

Ankara 11 - ismet IDöııü 
perşembe günü sıeıt c.nbeş •~e 

Ankara balkevinde vereceği 

bir söylevle tasarruf baftas1nı 
açacııkdır. S ;; at oabeşde ~n-

~ara rarlyoS"J ile yayılacak olın 

bu nutkun orada nuıl işitıle 

ceğıni bildirmen"zi bekliyoruz 
Ank~ra - Kamutay bugünkü 
toplanhıında asketi uluıu mu-
hakeme ve aıkeri ceu kanun 
la.not tadil ede. kanun layiha 
larını m üıakere \le kabul et • 
mişdir cuılta günü taplan"'cık· 
dır. - -----~----
(f~AZETELER 1_j 
(0 ARASINDA _J) 

Ztıman - Zehirli gazlıtre 
karşı h oikm ko~unmaıını 

temin için belediye faaliyeti 
ne deuarn etmektedir Yakın · 

da he1z.ırJ.ıklar ikmal edile -
cek ve t:ıı~ihaıa gefecellt ~r .. 

Yeniyol - Biz.1m beledi 
ye çoktan bü alıftırma foc.li 
yetıyle bu foaiiyete geçmif, 
oe her gün ha!ka tonlarca, 
fındık kaouğu dumanının ıac 

' 
tııı z.ehırlerı yuttura )'Utlara 
u.ız.ıfuini ikmal bile etmi, 
ıir. <.:ığerlerimiz.i, teneffü• 
cıhazlarımızı hep onunla 
doldurctuk, artık z.ehirli ıaz
ierden ne: koranmoga ihtiya· 
cımız var, n~ de peroamız. ! 

" Z - M<Ac~r mı!let mecli-
ıinde aü .. ü:lhilü bir celu .. 

}' c-ar. Baılı.ı.. 1 
Z - F111n1ız. parlamento 

•urıun dü~"ü cetıuı çok au· 
rültülii. oldu .. 

y - De.ene )'O)llar ae . 
rili)Of ! 

Z - Almanya müıtt mle 
ke: ıdt)OT . • 

Y - Bu /ltdiıl<'! duha 
ı;ok şe)'l""r ı.sıeycct!k / 

N ö ·~ etcı Eczaneler l ! BU GECE ! 

1. Is tan bul l ...... -~~-~. --~- l 
' . 

! 
1 ~a:o~ ~U:ü~ı.~ l 
!--~~lk -ı 

ll \~:,~.~:.~.~.~. l 
Ferah 

!22!!! ~ _w ::ı:ı: 

Hikaye 

Söyle 
Çoban ' • 

Bir yaz g~nünüo ılık gece 
si, solan gürıüıı son kızıllık -
lamu örten bir s i yahlık içleri 
de kaplarken karşl yamacın 

eteğinde bir ç 1hını v ırdı. k1t 
çiçekl~rinin güzelliiini andıran 
kızgın güneşin yaktığı sevimli 
yüzünü ti uzaklardan geçen 
yolculara çevirmiş, kaval çaJa 
rak kuzul.aranı otlatıyordu. 

Çok geçmeden kıvtlııb ' ı 

yokuşun dıkenl kle•i boyunca 
bir çı tırh on ıt doiru yaklaştı. 
Akşımın m~hmutluğu ainen 
~özlerini sesin geldiği tarafa 
çevirdı, birdenbire kavahuı 

çayıra barak rak doiruldu ..... 
- O . . . Ço~an . Gün 

aydın 1 
- S1ğ ol güze( Kız, böy 

le ıaereden geh ~ orsun? 
- Ben, hava de~:iştirmek 

ıçın şu kuş•ki değirmenin 

pıtişiğindcki ev yök mu ? 
işte orada misafirim. Her 
akşam penceremi ıçıp mora 
ran dağiara bakan i.· ö ıle de 
rinı:.ien çalınan bir kaval ses 
işıtirdım. o zamanlar kulalda 
rım bu sesın feryad na karı • 
şao melemderJe nçılır, kalbim 
ferahlardı. 

Sötle çoban 1 ıebebinı 

söyle, niçın t: öyie güzel kavali 
çahyorsun ? 

Çoi>an derin bir iç çekdi 
ve anlatmafıa başladı : 

- Bir z;amanlar bpkı sa· 
na bı:nzer güzel bir kızı sevi 
)Ordum Gülızarı ilk gördüğüm 
yer bu çeşme başı idi. o gün 
deriı; derin bakışarak ayrtl • 
mıştık. o ilk tesadüften ıoDra 
zamanla dostluğumu:>: iİttikce 
artm• şb. o da öksüz rubiie 

:ı::ıswa::a 

t- 41 
~ Fık:rala:r ~ 

Korkuluk 
Bay '.Ahmet pendekdeki 

köıkünün babçesiai arkadı;ş • 
!arından birine: gezdiraıİf· 
Bıbçenin b ~r tu~f, ekHa:ıit 
ve çe-şit çeıit sebzeler yet iş 
miş im'ş Buou iÖTen arkadııt' 
Bay Ah!Dede sormuş : 

- Eyi hepıi ali ama, bu 
ıebzeleri kuşlardan nasıl mu; 
b.faza ediyoraun ? 

- Ne ıibi? 

= Cınım bir korkulu" 
bile dikmemişsia l . 

- Hacet yok az'z.im, bi • 
zim Bayan ıababtan akşam• 

kdar bahç~de oturur l 

Nice olur halim ? 
1 ili çif tci , b naların iyi 

gitmesinden ve böylece de · 
va• ederse bu sene mabsuli· 
tan f~yizh, bereketli olac ğın -
dan bahsediyorlardı. Biri 
dedi ki : 

- Arkad•ş, bu ıüzel b• 
vaların üzerine ~ ir de on , 
onbf'Ş gün J&iauır yı ğers• 

değme gitsin, toprak aitıodc 
ne v.r, ne yok, f ı şkuıp yet 
yüıiiııe çıkacık ... 

Aman aUab eairgeıİD·· 

- N-eden ? 
- Neden olacak, toprak 

altında iki karım Yar, hu bı• 
yatıp duruyorlar, onlı,ıır d• 
fııkmp yer yüzüne, çıkarları• 
nice olur benim bali 111 ? 1 -
Mısır Kabinesi 

istifa etti 
Ankara 1 1- Kahı· 

reden bildirildiğine gö · 
re mısır kabinesi istıfa 
etmi§dır . benim ıibi kimseıizdi. ilerdeki 

kayalığtn dibınde analıj'ıoın 
ineklerini oU ilırluo ben bura öyle mi ço :>aD ? Sende bit 
daP onu kaval çalarak eilen çok vefuız erkeklerin yüre • 
di~irdim. iindea, aldatacı bakıılarladaP 

Fakat ; Bir iÜn ı~ldi ki, yalancı sözlerinden hiçbiri 
dolaştığı yerlerde kutlar, öt • yok. iöy!e haydı durir'a ço • 
meğe ve uçmağa, kokusuz baa, ba" h~va kaıardı l Şiıo 
çiçekler bıtmesic başladı. di ay çıkacak, ıonra ıeç ka 
Meieıse ; Bızım l6Vİşmemızi hrım. Söyle bu temiz _sevgiyi 
duyan övey anası Gülıı.ırı ve aıkı una ilfıhyaıı kuvvet 
bır akıam inekleri öoüode ııedir? Kavalln. kuıularıo, 
göztuı no gun, reug-i 18psan yoksa, kia:ıs~ıizhiin mi? llilit 
eve döndiJi=u :ı.ıımao bir temiz miain çoban ıeııden uzakta 
cöva.üş. Sonr.ı da hiç acıma· kalan Gühzar da neler çekti, 
de.o k~pı dışarı etmiı. onu ıe•ıinle naa'1 hı.ata oich.a ? 
ı ... vmeyeo babaaıda yanların .:ıusma ço na ; btşını ... kaldır 
dao ve oeııcieD uzaıdaftarmak gözlerime bak, beik l t"4nlr1JD 
içıo~şehire tanıdıklarının yanı ııte kaıbcu yaralı olan Güii -
na göııd~rmış. o. bunJan bana zırıa kaııında bea'ım.çoaan. 
gıdeceil sabah _ a.ulatmıfb. Şuaıdı seaınle eaki yerıerim.ı 
~onril ı.it İlulut iİoı 1anndı de, eskı biı masala benzeyen 
iı öttüsünüo ıçıoae ,.euiio1ere mes'ut ıüıderı yeaid:n y•ı• 
aoiru ıüıgar1a uçup ııtmiıti. mıia geıdım 1 
19 yişaoda olan Güiızar beuım K&ıyada duyulmuş gı~ı 

ıu çam kokulu cıierlerime eftunta aonı ı..aaoeaden a;,u 
tam 7 Sf.üeau)\}0 hançer ucu aeıın teımle çoo•n Y•tlı aö.t. 
sapladı. lerini "aid11ci1.... • 

- ZnaHı ç.oha11cak, niçin Kuzular mdedi, kuılar cı· 
başını ~id:n, nıçh ıesın tıt • vıldadı, de:ıtler çaiıldadt, ay 
redi ? da çoilania Giiı.ızıuın renluıı 

Artık anl. tma. Demelc ki, yanaklarına gö!ie verereK 
7 ıenediı on..a hasret ~çektin yükseldi ..•. 
ve sevgisini içıuden s '!emeJ.za s ..... Mİ YE ır ALÇIN 

=-"===--·====.:-.:=-=-====--- ~ .... -- ----

Yu, d(Jsş : Birikrn:ş 
rına en çok geliri 
t~hvHleri ge~irir . ' 

para la--
Devi at 
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İNKILAP 
DERSLERİ 

Birinci Dr~rs 
RECEP PEKER 

Yirminci Yüzyıl 
Açilirken 

İNKILA BiN TARİFİ 
VE ÇEŞİTLERİ 

Ş mdı müceyret iakıli~un 
hrifı çeşitleri, bu ç~şitler ve 
tar·fler karş11ında Türk inkı 
libuun genel bakışla simasını 
ıöıdcn geçireceiiz 

lokdab; bir soysal· içtimai 
manasına ah yorum· bünyedea 
geri, eğri, fena es~i bakı ıı 

ve urarh ne varsa buolaran 
birden yerinden ıöküp onları 
yerine ileriyi doğtuya iyiyi ye 
n yi ve fayd~lıyı ko1maktır 
fakat arkadaşlar koymak ye 
ter deiıldir onları öylece koy 
duldan sonra büyük bir ııc.ık 
Jıkla davaya yapışıp sökülen 
şeylerin geri cıöumemesiııi ko 
nan şeylr;tİD yaşamaııuı yerl~t 
r.neıini temin edecek bir ıiı 

tem kurmak ve jşlemekte i a · 
kıJibıo dei şmez şartıdır. bu 
şart olmadıkca fenalıklaruı 
gerilıkJeı in ... yerine iyiliklerin 
ilerılıklerin ... konmA11 gelip 
ıeçici bir hadiıe deiersizliği· 
ne ıoer ve eıki f enallldar da-
ha geoit tahrip teıirlerile ge 
ri <1 ö11er • 
lNKJLABI ŞUURLAŞTIRMA 

lnkalabı köldeıtirmek nzi 
ff si üatünde iırar ediyorum 
inkılap neticelerıni bütün ulu • 
Bıli maletmiş oJmak için yurt 
daşlaı1u bu neticelerin ielir • 
diği ya,ayııa •İlşmıı olmıatnı 
yeter saymamak gerektir in 
••n fena feye ahıtıiı gibi eyi 
feylere de aiaıabitir. yebi J•· 
şayışın yalnız aJJııldığı içia 
d,. git anlaıılıp ıuur halinde ıe 
viimeıi ve öıümüzde benim. 
ıenmı.:sı gerektir. itte bız yeai 
f eylere doj'ruluklara eyilikle 
re yalnız ıtıyat tesirile bajla 
kalmaaı kif ı saymıyoruz "nu 
bilgi ve ıaanca dayanaa bir 
ıevlıC't •İe şuuı halinde köldeı· 
tırmek ve yaıatmak iatiyoruz 
bizimki i• bi ye t•Jıf ıarUarını 
b~ştan bifll deiittiıen bir in 
kıla '>ıD koıunması ve ebedileı 
nıt sı içın oııa inananların bu 
yola oaıların• ve aöiüılerini 
b.oyi..cak bir iaaachı bealenib 
güçlenmeai elzemdir yeni ne 
ıil uılulab~ böyle bailanmah· 
dır ıokılap deıılerioia ana 
amacı bu tarıfıo içindedir • 

I ÜRK INK1LA81NIM 
GUÇLÜGÜ 

Bir inkılitnn yapılııındaki 
zorlu~ yeruıden sökülüp atda 
cals: ve yenidea yerine koaa 
~ak şeylerin çokluiu d11rinliii 
ve eıkıhii ile ölçülür bu un _ 
ıuriar ne kadar eaki iae onun 
y~une yeııiıiııi koymak oka • 
dar güclcıır bir aaaa.ne neka 
«l•r lı.ökHı 11e okadaı ıüç ıo 
Kul ur t u u ır.ımdan Türk inkı 

ıa '' dı&c:r .ukı!abı diier inkı· 
lıphua ıu•z.-r•o tn ıüç en çe 
tın otar.1d,, çi.ıokü b•tk~ İll 
ku;rpıuın bir vaya Li k:ç 
m .. kudıoı ~ö üıüz yalnız bİ· 
ıım ıoı..ı.a lınuz iıe çeşıt ve 
cterıı::u.k ıt.b•aı!e d•ieılerine 
bu :ı."mı, t:cea: ve oıılarlıiil mu 
krı.ytse edılmıytcek kadar çe 
btJıık ve güçlük a ı zeder • 

l1'4KILAPLARDA ZOR 
KULLAN.VlAK 

lrtlsd -pl.:rı ;yepmak için 
jolr kc·n. zor kullsnm& k. ~~ · 

Fennin ~n son icaıii 

9 36 modeli geldi . 
Ö Seanik R9dyo Superi 
Rütün dünyaka rakıplarını 

h~yrette bırahmı,tır . 
Trabzo11 oe laaoalisi acantaıı 

hunluracılar N9 84 

iLAN 
Trabzon asliye hukuk ha· 

ldmliiinden : 
Trabıoı.ıua Tekfur çayır 

maballeıjaden mabmut kızı ve 
yoıgath hüıeyia karıaı nui ıe 
ııiıı müddaleyb koc111 yoıgat 
viJiyetinia sorgun kaz111n• 
bafıh kemlıahı kariyeıinden 

siyah oilu ıoför büseyin aley 
bine ikame eylediii . boşanma 
davaaındaa dolayı ikametkib.ı 

belli ulmayaa mumaileyh hüıe 
yin hakkında davetname trab 
ıonda çıkan Y eniyol gazetesi 
ninin 7 teıriai 11ni 935 tarih 
ye 2086 numaras;Je iJ.ia~n 

tebJii eoitdiii belde tayin kıh 
nan 9 t2 935 taribiae müudif 
pazarteıi ıünü ıaat oude mu 
maileyh mahkemeye ge1memit 
ye .-ekil dıhi göndermemiı 

oldujun iau bakkınd.ı ııya
ben muhakemeain devamına 
Ye bu a-ıyap kararından 20 
ıun müddetle ilinf'D tebliiin ~ 
karar verilmiş •e muhakeme · 
ıi 15 ·1 936 çarıamba ıününe 
tayin edılmiı ol.doğundan mu· 
maileyh meı:~ iir rün ve uatta 
ya biteı ale ve:ya bilvekile 
Trabzon huduk mahkemesine 
relmesi akıi takdirde muha 
kemenio iıY•Den bakılacaiı 
teblii o1unur • 

::~·ıı usulile 
Un eksiltmesi 
Süel satınalma korrı is yo 
nundan 

Erzurum kıtaatı ve müeı 
l-!Ht efradt ihiyacı için 5~ o 
bin kılo uo.a 2 12· 935 pazarte 
ıi günü hlip çı"'mad1iından 
yeniden kıpah zarf uıulile 
11tiinak111ya konulmuttur iba-
leıi 23 12 935 pazuteai günü 
nat ı S ciedir ilk teminatı 
4889 lirad•r taliplerin ıartna 
muini rörmek üzere her gün 
münakasaya iıtirak edecekie 
ri muayyen günde ihale saa 
t•ndan bit saat evvel tekHf 
mektublariyle kanunun 32,33 
ve 34 nci maddeleri abkim• 
na a-öre vermiş buluaacaklur 
dır • 3- 4 
ı:ımdır Sıydıiım anlamda bir 
değişiklik yapılırkea mukave 
met ve irtica unsurları yerine 
göre sili :tl11 veya cebin dek~ 
topla kafasında eıkiye ahımıı 
ıomıırtkanhk dilinde ıfral Ye 

tehevvürle gehp karıınlza di 
kilirler ~uol.ın vurup devirme 
dikce in\uli oı yapmanın ve 
hatta uıuı devirler kovmanın 
i :nki'li yok.dur öte ... taraftan 
ahşııo alıtUirnl girinceye ka 
dır aklından ve tuurundan 
1r~lmese bile k<endi alııkanhk 
du;galarından bir ço~ muka 
~em etlere maru : kalır. bu ba · 
kımdanda Türk inkıliba en z:i 
yade ıor kull:ınmayı gereklen 
d;t' .!O 1,ir bu,uiret göıtcrir, 

™-
. (YENIYOL) 

Milletler 
cemiyet,nde 

Ankara 11 == Rovter 
mıl!etler cemiyeti ile 
italya ve habeşistan ta-
rafından seı bestçe ka-
bul edilmiyecek her 
hangi bir uzlaşma şeklı
nin ingilterece kabul 
edilmiyeceği ve habeşis 
tan üzerinde t~zyık ic. 
ra~ının mu vzuba!'I o~ma
d 1ğını hildirmektedi.· • 

r ~alkge':eyi 
sığınaklarda 
geçirmiş!. 

Ankara 11 - Adisa-
bahada bir hava hucu-
mu ihtimali&e, karşi hü 
yük halğ dün gPceyi 
sinaklarda gPçirmiştır. 

ltalyanların 

diyişinegöre 

Ankaı 1 1 / - Hal yan 
tebliği cebhelerde hiç 
bir hareket olmadığı 

CPphe gerisinde )'Ol ve ' 
iaşe teşkilatı işlerile oğ · 
raşıldığını hildırmekte
dir . 

Mıs·r halkınin 

bir dileği 
Ankara 11--Royter 

e:ıj ansın da ingi ltcrenjn 
1925 temel yasasının 
iaıtesini Ü:tiyen mısır 

halkının bu dilegine kar 
şı durmayacağını bildir 
mekkdir. 

!~ Yeni makinesinde ~İ 
!~ Göz ününde kavıulmuş hazir çekirdfk- Pal 
ı!'J· ten çekilen enfes kahvt>sini kullan ! ~l 
! ~;;. il :il. :. ll.:O i1 ... u ;;ı. :;;, o ;;ı. -ill ! 
t:ooooooo• oooooocıoo°" 000-0000000 eoeooooooooo eonoOOOOOOM 0000000~ 

r • ,. . . 

Necmettin Özcanll 
~ske:ri hastanesi 

k:ı.ılak ~ ü tehassısı 

Hastalarını Semerciler başında Balk 
eczanesı üstündeki muayene evinde 

kabul ve tedavi ı-der .. 

L-.. ·-• • 

., 

• 

~ Sayfa 

'tell!etıı.~~~A~~..t 

:< y . b · ı ~ < >> 
<~ ert1 ı egı ) 
~çarkında J 
i< bilettir:niz ! 11 
~ }) 
( Uslüralar, berber ~ 
{< ma~uları bayanların (~ 
,,// terzı , nakıı •e el iti /ı 
}) mak~-'l•rı doktorların )) 
'\\ amelıy~ t maku Ye bi • ) 
({ caklar1 okuUu çocukla· )} 
{< rın eliti makasları •e \\. 
,,1 bütün küçük biçaklar f' 
'\\ ve çakılar piyata biçak )) 
{\ Iarı yeaı bileği çarkın )) 
{{ ~~ gayet mahirane bile ) 
~ tıhr . ~ 

~\ Murac~~t yeri : >> 
\~ Uzun sokak bakı oila )) 
{\ mevki~nde Emniyet ~ 
(~ Perukar nJoau )) 

)!..,. ~ -V· ~....-eyı;~!'~. 

Taraçaları, 
Dıvarları , 

Sarnıçları, 
~u sızdıran , 

Rutubet, 
Yapan 

Ev Sahiplerine: 
' 

Sızınllların durulmıaı, ra • 
tubetin yok edilmeai içia ıoa 
tertiplerle ve temiaıtlı olarak 
tamir ve yeniden inta edilir 

isteyenler: 

Kırali zade 
Hasa na 

.... • 
Muracaat elmellditler. 

; . : -~.. . ~ .... :- .. ,......., ; . 

Vilayet idare heyetinden 
Ekmiş olduğu tütünlc9rdea 

inhisu idaresi amharına aok 
sın:tealim 'ylemesinde11 ötürü 
mahkum olduiu 472 lira So 
kuruı para cezasını vermedi • 
ğinden i•Yı i menkul malınıa 
ıatılmaaına karar verileb ka • 
vakmeydan mıballuiadea ka 
laycı oilu haminin mcı 
kur mahallede tapunun teınui 
evvel 934 tarıh ve 69 ve 70 
s ra numarasına muk• yyet 
şarkan ve garben borcorottu 
oiiu iilınio tarlası şimalen de· 
niz ve Cel)uben tarikıam He 
m hdut ve yıne şukan boıco 
rotlu oilu ali tariaaa guben 
mehmıet ali oj'lu ba11D reiı 
hanui ve bahçesi şimaleıa de 
rıiı Ct~nu ben k.ıımen hacı llit 
f ı baneaile · mahdut iki "ata 
tarlanın 26 şer biıae de 24 du 
hissesi 1152 şer hi11e itibarile 
iki tarlada "i 146 ıer bi11e11ia 
birinci Han arahindc.a itibaren 
2 l gün müddetle aç1k artır • 
maya cıkaraldıiıodan iıteklile 
rin vilayet idue heyetine mıı 
rt c••tları ili.11 c.•luııur • 3 _ 4 

YUATDAŞ! 
Fı trc ve zekatını türk 

hava kurumuna ver . 



ABONE 
Yallıtı 500 , Allı aylık• 300 , 

Üj aylalı 115 lıuruıtur 

GAZETE VE BASIMEVI 

DA NESİ 
IJöı f k ~' ıp· 

I a • t rı u; lu ,.tı.ı Rt!k ön r 

P zar/rfa tabidir. 

E•ki N •halar 20 ku· u,ıar. 
ÇARŞAMBA Ç k l 
CUMARTESi i ar 

··----------------...... ------------...... ---=----.....-----.--------------------------ı-=----------=----==------------------------------------------iLAN 
Tra6zon ic~a 111emurlui" 

andu 
Arbrma ile paraya çenile 

cek ı•Jri meakulaa ae oldu 
İD • 
~kua aalıibi aeaetleria 

çalalatı . aube• piyaıroıaa ça-
hhit Ye aalaibi ıenetleria çah· 
l&ia, fimaleD tar=kiam Ye ça · 
m-.r~a •ıla f1ndıkbiı ile mala 
dat fmdıklıim 16 hi11ede IS 
h1ueıi dö1ltlm - :z 

Tapuma aiıaa 3ı7 tarih 
Ye 334-JJS Nt 

Şarka•, rarben ıalıibi ıe 
aetleria çahbldar•, ıimalen 
tuikiam, cenaben aranoı oila 
pifoona fuadıldaia ile maladut 
fıacbkhiı• 16 lıisaede IS biı • 
_. J6Aim -a 

T op•nan ı•bcıt J a 7 tari/a 
H 3J4'-J33 

Ga7ri meakalaa bulullui• 
meyld .. 1ıa1ıeıi aokaiı •••a 
rau. 

Hoa ldrea1e 
Takdir oluan kıyaet. 
......... aiaan 3.27 tori/a 

O• 33_... &16 110. la ilei 46· 
aDt- İwt.Jald.,. :ıllO lıra O• 
JİJI• ,.,,._._ ıa,;at_J~7 torıla 
J..J2-JS.J T:O. la &RI GÖnim 
/utdddıta jSO tiradir • 

Arbımaaaa yapdacap yer 
... -t' Trcı•aon icra clai· 
Hll liahcle 14-1-936 
lali palı ... ı 14 de 

1 - lf b• ıayri meLkulu 
arbnaa ıutaameaı J4 12.93S 
tuilWuia itibarea 9S4 -278 
aamara ile T rabaon ıcra dai 
rtl'DİD aaa1yea Damar .. acla 
laeraruua ıireoıimeaı jçua açık 
tir illada yazah oiaalardaa 
fula mii•at •••ak ilteJ•• 
ıer 11ba ıutaame1e Ye !134 
278 d81J& aamar11Ue memu 
ıı1eti1a1a~ maracaat etaetidır. 

2 - Arbrmaya ııtirak içia 
Jvk•l'tla JuW kı)meua" 7,S 
-~ pey akCHI •• ,. 
milli bir bukallUI tımıaat 
.. 11.tab& tevdi edü&cektir (l:t4) 

3 - lpetek aaJaibi aiacak 
adula cüjer alakadar!.ruı Ya 
utafak Jaaklu Alaipleriaia ı•J 
11 aeakal tizeriDd••İ laakwı· 
aı faiz Ye maııafa dair olaa 
ddiaıu mı if ba lib taralaiadea 
tıbarea yir•ı ıtia ıçıade e91a 
kı tDlabitelerile bırbk.te memu 
n1•timıze bıAcitrmeieri icap 
etler • Akıi lıalcle bıklari ta • 
P• ı eılie aabıt olmadd,ca ı•· 
tlf beMijaıa P•Ji• ıma11adaa 
MaKJuakrAar. 

4 - Göstuılea ılacle ar 
brmaı• ıı'1·ak c denıer aıbr 
ma ı••~•.ni oilum1. 1 •• 
Uiıam1a muimatı almı.t re L 118 
laıı temamea kabal •t•it ad 
ve ıtıbar ofuaarlar • 

S - Tayan edilea ıamaa 
da ı•yri menkul tlç defa bai 
tlkhkta.. ıoara en çolc artara 
• thtle edilir aacak arbrma 
._flfti ......... "•r••ti• ,ı;ı: 
4e, , ... betıai btl•aa YeJa 
••bı ıateıeaJa a ae.jma ruc· 
Mai olan dıjer al cakblar ~ a 

~.H~--.. ~ ........ o l•J· 
ri •ullal ıle temia eddm·ı 
•lac _.. •e,ma. 
..... fıztaya cakaaua -~ •tu•MD taalllaltll baki bl 
•~ lure- .tar•• ~
da ba t~• dit ye °' il•tJl;.li ti 
11W1t•~L~t.,. f it 

Pazarhkla 
sade yağ 
eksiltmes ~ 
Süel satın alma 
komisyonundan · 

A - Trabzon •hyın'n 
aenelık ihtiyacı o 1an tutarı 

4050 Ji ralık 4500 k lo aade 
yarına iatekli çıkm•dığından 
yeaidea pızarbkıe t!..s"tme:ye 
koııulmuıtur . 

B - Ş11taamel bl" r ıüa 
komiıyondi parıs z olarak 
okunabilir • 

D - Artlrmı ve ekıiltme 
pazarlıkla yapılacaktır . 

F. - ma•akk•t teminat 
303 hn 75 kuraıtıır . 

G - isteklilerin. 14 12-.935 
ıla&nden itibaren bir ay zar· 
fıad• her gilo kalede ı ıtaaal · 
•• komiıyoauaana r.a11raeaıt 
lar1 iJAG olunur . 1 - 4 

İLAN 
Tapu Direktörlüğünden 

Yomraaıa boHHk lı6;tia· 
de hududu ıarkaa hacı oilu 
baca abdullah va h ıcı mebeet 
tarlaıı ıarbeaa bacı o~lu iama 
il f14d1ldıiı Üe mahdut •~i dö. 
allm tadaaıa aı& f biaatıi bıca 
o~ullarladaa maıtafa oilu 
•elımedia m•lı olup JOO 1e 

auinde 6lerek otla mebmet 
Ye ıüleyıaaa Ye hHaa ve 
mutafa Ye kızlan f6Hl fe 
emiae Ye hadice ve •)'fe 1011 

ra melamet otlu mah•et 3 l 2 
tarıbiade ölerek kardeıleri 
ıiileymaa Ye basan Ye maıti 
fa ve ıillli Ye lıadice ve emi· 
•• Ye a1ıeye iatikıl etmiı 
Ye buDlardın emiae ve &Yfe 
kendi hiHeleriDİ 31 k Hoi 
315 taribiade bir kıta senedi 
adi ile baıicea IO madeni 
liraya kardeti bıa.ıada ve ha· 
cerhiıseı'ai 2k.evvel 31.) tarih 
11 bit kıta aeaedi adi ile 7 ma 
cleai liray.e kardeıleri mehmet 
Ye hu;a11 miiteaıviyea 11.tm·ı 
•• alakaluuu keaerek e1'ıartle 
taıarruf&arıada baluadutua • 
d•a bunlardaa yalaız bann 
kendi biueaiae düıın tarlada 
ki bi11esir i baklrı karardan 
tapaya bıilaamasıaı tapuya 
l:uilaamaıuu talep eyledıiia 
den bu yer lu.klucada bir i dd.ı 
a bı1c ede11 va ·ıı tuıbı illa 
cla.ı İlı J.H ~:ı oa ııüa içinde 
YHikaıarıaı t~ pu. dairesine 
yeyabı.t 14·12-935 walı ıiinii 
mahalle ıdccek 0 1f D müdür 
Yeya memura ıöıter•eleri 
lüzlimü ılln olunar • 

YURTOAŞI 
Fitre ve ze.b atıuı tiirk 

hava knrumnna ver . 

7 77 
ça tım\)a poii ıa-t on d&rte 
yapalacakaıtır • mada bedel, at•f iate,.aia 
alacajıaa ruclaeei olan d;ie' 
la.-kı.l;a,ıa o ı•yri meak pi 

le te•ta edilmit alıcaldarı • 
•----d~a f•slaya ,,kmak 
t•ıtıl• en ıok r•·r • ıl;a• 

,. .:.-
8 ayanlar a s~ylara ve mektep talebeleril"e 

Metanet, zarafet ve ucuzluğu ile şöhret bulan (Trabzon 
bakı oğlu kahı esi karş1s1nda 

ŞAPKA MÜTEHASSISI ALİ RİZA 

Şapka imali hu~usuudaki teshılat ve thveniyetten d iayı müşter le 
rımden gördüğüm rağbet illerine ha rlt:fada [ Bayanlara mahsus ] bizzat 
lstanbuld:b getirdiğim y•·ni nsul kahp'arla Bayan Şapkalarına 

şekilleri vermek ve mevsime göre her nevi 

Son nıodel hasırlar 

Baya 
kuwaşlar kadifelerden 
Şapkaları 

imal Ye b•ık• baık• '"killer verilmek ıuretile tamirdlar üahi kemali maharetle Jlpıl • 
makta olduğu sıP>i ıllzel kumıtlar ye 

MİKRFİBER SiPERLERİ 
Ye en iyi malzeme ile ıoa moda Ozeriae imal eylediğimiz 

Lise ve orta rriek ~epp şapkaları 
ve ilk m~kt~plere mahsus geple 

Rekabet kabul etmi1ecek derecede ucuz aablmakhdır Sipuiıler tamiratlar alelbuıuı 

fot,.. lcalepları arzGya mayıfi~ surette derhal imar ye tamir olunurlar • •iifteri1111rimiıia 

aldanmam k için önceden m•in•m.ıza muncaat eylemeleri meafa~Ueri ikti:uıımdıachr • 

Uzan Şok1 k Bakı oğ!u kahvesi kar~ısında 

ŞAPKAMÜ TEHAS~ISIALi .RİZA 

·. - ~ . 

'" 

SÜMER YURDU 

BİÇKİ SANAT 

D i ·K i Ş 
O .REKTÖR VE .. ÖAETMENİ ISTANBUL 

qAPA SELQlJK KIZ SANAT .._ MEKTEBİN
DE MEZUN - MÜRVET 

• Açılm1ş, T ltbe ka)ıt ve kabul muamelesi ba~lamı§ttr . 
Kayıt parası ve a) !ık ( 3 ) liradır §9hadetname alanlar Modern TerrıJ,k 

Sanatı gercekten öğrenmiş ve ietedıkhri yeıde Yuıt a~mak seJahi}etini 
kazanmış olurlar . 

Tuzlu ç şme mahallesi Deniz Eokağı Ng = 4 

edi'meıa-- ıh•l'" p pılmaz, Ht•t 
hlebi rl~·;·r . 

6 - Gayri 111eakul keaJi· 
ı~ae ;J..ale o!unaa kimıe dtr . 
hal • ··a verile• alW('t ç'o 
d-1 parayl •• ,..... na.i• k• 
~an feihıOlta•arak kea .. iıiaclea 
••t•l eıa.rllkıck teklifte blliu 

JtllltMUn.tttıit .W•i• •• 

- ~~,. ' . ~ ,, . ~ . -.. - . ·": ' ; .· . ' : ~ . -. , . 
delle wlm .. jcı rı zı o1u sa ·OTia 
r .. zı olmr,z tcya ~ulonm·zn 

bemea o'l'>tt gü11 müıidttle 
ftrl'!nn•y• ç1'r:r.1·p ~n çok ar · 
tıran• ıb ie •"•l'r iln ih•le 
ara•1adafri fark .Ye ff'Ç•D ftba 
ler fçtn yiiz..ie D•ftel! beHp 
obıaacak faıı •• diier zarar• 
lu •yuça bik•• lııcd ka 

im•" a'ıia meırtıriy< t imiıt 
alıcıd~n t 'ı lo1Utt.r m. (13 

S .. taı:a ç. lra.,ı •• itha ı• 
m.;1aluıl yu'urıda i8ıterl 

14 !-936 tarıh ar'e Trolı~ 
icramemurluj'u odaı ada itb 
.,, !t • 
1 a ve ıuıterı•en art•rma ıar 
aamesi daireıiode ıatdıc• 
uaı 01u~ır . 




