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FıTRENİ HAVA 
KURUMUNA vrr 

Jtalya habeş 
Habeı imperatöriı teklifira hi· 
;yanet eıerİ o!dutana aöyliyor 

Ankaru 17 - Habeı im· 
peratö1ü royter ojan•ına 

Franaız ingıliz teklif!erini 
hatta yalmz pren•ip itibarile 
kaoui dmekli;imı~ millet 
ltr cemıyetine oe brndan 
boyle ~ollekhf emniyet •İ•te· 
mine İ•tinat edebileceklerinin 
drifÜn;m devletlere kır,ı bir 
hıyanet olacaktır demiı•ir . 

Ankara 17 - avam kama 
ruinda son kahire badııeleri 
karş sıada ioiıhz bü~ iıDetiuin 
ne gıtn bır v.ziyet alacığı 
haluundakı ıuale bük iicuet na 
mıoa 1923 temel yau sıoan 
ycoıden merıyete iİr111esıo o 
mcmlekıct menf aatlarındaa ol· 
rnadıiı fıkranın daha mevcud 
oldu&u cevabı YeriJm:tiir 
dun avam kamarasında in&i · 
lız fu nıız pr ojPıi etrafında 
kııa bır müıakere i çm · f ve 
Eden hükümetia ita!ya bıbet 
anı. şmulıjına bulunıcak ber 
ber türlü bal ıuretın milletler 
crm1yetı paktına muvafik ol • 
maaı k•raruq muhnfo dtifini 
aöylcm ıtir. 

ingihzkabinesi 
ıkiye ayrıldı .. 

Ankara 16 Milletler 
etmiyeti konıe,i italya babet 
meselesi etrafırıdalıiinıütere•• 
fr~aaa tarafında• la•zırlan•lf 
olıın projeyi tetkikiçia çerH• 
D• G••' mail gazetesi inıiliz 
kabinesinin ikiye ayrıldığını 

ve paria ıulb planına munta 
zir olaıı Eden .. ıle d:ğer dört 
arkadıılarınıD iıtifalarıaın le', 
l•ndıiini yazmaktadır pariıte 
franılz. in giliz ç~lııma birlıii 
nin ve ko\lektif c·miyeti •et 
kilihnın tetkikine tabıiı olan 
bir toplantıda ıöı alan fraaıız 
ı 1ylavlarındın ve tanıamlf 

Cempi11cb eğer bugün mille • 
tia iıtedığıni kuvvetle almuı· 
~" nıuuade edilirae yaran biı 
ı ... t fralllada böyle bir miulin 
kurbanı olacaktır demittir . 
diier bir toplantı da ıöz !'la_n 
borriotta ıunları ıöylemııdar 
berbı sona erc'irmek içia uı 
lıtma yolu buluDmuına da i 
ma tanftaı lyız ancak bu uz • 
leımıber iki tarafın ıerbeıtce 
kabul edrceifi bir uzlııma 
olmalıdır oaua zayif tarafa 
kabul eltirilmuıae kail ola-
mıyıı. 

italya gazete 
leri ateş 
püskürüyor!. .. 

A"kora 16 - lt-ılya grJ· 
f.eleferi ınıiliz, fronııs tele • 
Jil/erıne karıı taarra.ı:ıa 6•~ 
miıler ve ''d*tli t~nlıitlere 
a riı miılerclır. Hu dadan taı 
h hi nd cucnde ıt.Jlyamn .ıli· 
ne p Jı ehemm:yd•İs erosı 

6~Ç c tini ıtalyanın oas 6•Ç 
mİJt:C gir i c.•ab /irn . nın ha · 
b~ıl r• verı 'mey~c~iini eritrn 
ile •orn :ı li aro•ıncla irtibat 
luia .. di/emey4cefirıi ıl~ri 
•ürrnektedır/u. P ... pofo Dital 
)'Q • ız-•tui İtalya afrikada 
p. n v rr,ıp,.da ,, oluna J•o.:ım 
•J•c "k:ir di> o~,.. 
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Direktörü, ~a•yazıcıaı 
ı_ BEKiR SUKUT/ ,, 

------------------------~ 
FINDIK KABUGU ME<: ELESI 1 ' • • • 

Şarbayın basit ve indi ol niyan cevAbı ! . 
Bizim cevabımız d·1 gelt~cek sayılarda başlı) acaktır · . 

Gaz.eteniz.in bu ıon bir iu dumaalnlD, emıali olan aı olan fındıkkabuiunua Dtf · 
kot; •ayı•ında fındıkkabuiu ber çetit odua dumanla"ndan redcc~ai dumanla c ifler vere 
dumanımn z.~hirli bir madde daha kes f H daba aiar mad- mine sebrp olmaaı iddır-sı 
oldaiu~dan oe bazı ha.talck delerle bulaıık buluaduf41 bıç de aklı yakın gelmez ) 
Lora ubeblyet oerdi6ındcn,ue k•bul edilse bile, madeakömü Bir 11utoryo n müdür ve 
rem yaptıiından bahıo urıa· rü ve ondan çıkan ağır ve dokto·unu l bır ves k ıı k arş ı 

r.ık fmdıklıabufunun yalul- hafif muot ve beoıin Jıibi ıında sathi ve kuru iddıa lara 
m.:ımoaı colı önemle tovııye Y 1ilar la yak,Jmuıadan bnil kıymet vermekte tereddüt • 
•dilmiı ve hu mozarTatların o\an kara bulutlar kıdar zı • ederek bu ba '1:ste s Jahiyet • 
laallıa anlatıima•ı da doktor· rarlı ve müz'ıç olac•iını kim tar olan nyh doktotumuz 
lardan rıca edilmiıtır iddia edebilir. bay Turgut N=izbeti bu işteki 

Bancıan ıonra bay Cev • Maden kömürü sarfedeıt ibti111 erbabıle kaı şı karşıya 
det Atap' ta kendi Görriı ve bildiğtmiı ve gördüaümüz bırakarak bu fenrıi ~e ilıri 
dayaı atitunurada tu işe ei büyük şebirlerıla)iıde yazln iti fea11i v-e Jlmi bir surette 
atarak, Trabzonun fıııciı4ku beyaz elbı selerin ve bilbuıa baı etmelerini dilerim. 
bu;u du nonile na•ıl z.ehiı • yakaların pek çabuk kır1ea • 

meaine ratmen, oünyanın bii lendilıni afıAca yazdıfmız 
la ~ide ş_,rboyın, Şcırll.uı ulan yük llD•)İ ş~b rleriaıle sarf 
o• aihtaot direluörlü&ünün olunan yüıbinlerce ton ma-
hir teı•bbıiate hulunaaadıkla· den köm~rüaüa, ı~birlilerın 
rı ileri •Ür ülerek, hu ıözfo • 
rin yozıltiıtı aülu.1a~ f İOHİne 
mala•uı mantılıia kalem yci 
riıiilmilıtür 

Fmdalılıaf aiunan menıle 

lıetimizde yaluf,c.ılı madde· 
ler araıtna • rditi rünclenbe· 
ri bilenin o• b;Lmiyenin aöı; 

lıattıtı ôa bala .. bu defa 
me•l•lıi •olalaiyetine ,&plae 
olneıyan tleferli bir c?oktora. 
mas olan bay Tarıut Naz . 
ilet iıtiraic •der•lı fındılı.lıa 

6aiıınu" •övlen•n fenalılcları· 
nın dotra oldu,.na ileri •cir 

Sayın doktor bilhaua 
ıelairimbd• fındı lılıabuturı un 
y.:ılulma•ı ıelılini Je lıa)'df!f• 
tilaten •onra ( ba6ıinkri T ıb 
fenni1ttl• boılı boıın., bir 
meoza t«ılıil eden oe. emin 
inlıiıafınd" mala .ı için fındık 
lcabuiunan dahi rol oynotiı • 
fanı lıal ul etmek 21,,areti 
oardır ) ciemiıtir Çolı de -
ferli doktoramu%un )(.flıuk 
mHlelıi ıaldhiyeti ile oe dıti 
bu açılı hüküm lıar,ı• nda 
aö ıe lıar ıımaia halı oe aald 
hiyetimı;ı yolt. i• ı de, •ayın 
tio•tor t u yazr•rndaai hült. _ 
m6nü, ba tau•aıtalıi g Uffe 
neıriyatına yalıın bir tarz.ci12, 
tlalaı eootJl/ıi yazılar gibi 
t•crıib•y• müatenit tahlili bir 
tlelıl• boilomadan umamca 
m81HU4 bır malcaletl• if ad• 
•1letlifinden •• difer taraf • 
tan tla bu lıuıuatalıi frı t, 
ç•ııt filıir 11• miilalaaiar lıar· 

1 ı11nda il•ıl•nerelı '>azı ince· 
L•m•l•ri• blr lıtııım malumat 
•ide et mi' olJaıumdan bu 
iıin fenn{ bir ao 1uca ırııti • 
rilmuin• yardım etmelı falq 
hi)'dii v• aıalcaiı iiım adam 
[arını mıı:mlekdin ba la 4)''11 i 
iıi 1i la.ıl ıç n oazılcye dalJet 
mcılu ıdıle ben de ôılailıleri • 
mi yazıyorum : 

Buaca iddialara karıı, fan· 
dıkkabuiu dumanının muzır 

olduiunu kabul edeemiyoıu11. 
Çüaki, bq ıarari it'lilt ede· 
cek ilmi ve feant bir delıl 

yoi tur, diyo:um. fııdıkkıbu 

ııbbatı dütiinülerek aarfıyatıa 
yerine baı"• maddeler aran 
dığını da . ititmedık. Bilakis 
elde ettiiim bazı mal(imata 
ııöre maden kömürü ıarfedea 
büyük AYıupa ıebirleriade 

cii-.r baıtalıkları ıöıül•ediii 
tecrübelerle aalaııl••t· Httta 
Loadraaın ıiali Ye piitlii laa•a 
11adaki matlea ls6mlr8 damaa 
laraDıD Aatiaeptık oidaia rö 
rü\müı imiı~· 

Tet'·ik Ye tecribe ••laıa· 
lii olan bu mütalaaları ceffel· 
kalem reddedem.!yiı. Sanlara 
cetap Yermek ı alabiyeti olan 
ıuın bu ite kar· tmalartnı Te 

belkı teav:r etmelerini rica 
ederim 

Bir v~ıika 

Bu itde ö11emle k•ydo1ıı -
nacak bir Avrupalı doktorua 
da bır meldüau •ar. Mulıte • 
rem ut, ıebrimizde dileielea 
bu itin feaıi mahiyeti hakkın 
da ilmi bir merak aaikHıle 
bir Alman ili 111 adamınuı mü· 
tall a11aı aldıi1nı duyduk. Ba 
muhterem ut, bu dokto ·aa 
cevabını bıze bildirmek lutüf 
ve ia11aıyetiai u\rrem..!di ; 

Mıideburı ( Voiel11nr ) 
11natoryomu müdürü olaa Dr. 
Harlmaa, ~ u buauıtaki ıo,ıa· 
ya Yercliii ceYapta : 

( 1 - Be• duıaaaıa doi· 
radaa doiıaya ciierler nze • 
rıade yere• yapıcık kadar 
bir teai r taııdıiını bih11iyo. 
ram ... 

2 _ Ayai moktayı ( aaaa 
yide kartılaaacak ııbbi ıuaı 
la• ) adlı bir kitıpta el. i:Ör • 
düiüm ıibi, ll•idebu"ı bele 
diyesi Alm1n1aDtıa meılaur ıe· 
ı-irlerindea 350 hhı nüfaalu 
bir sanayi merkezidir. Sınat 
do\dorların~ıa birj de tecrü· 
be elt• ği ıi taıdık etmlıtir ) 

( 3 - Fındıkkabuiu bir 
aı da yağ ıbtiva etllleainden 
ysnarken "ubo:ı mıadde•indea 
baıka maddelerde netredebi· 
hcrii ve ~ u ıuretle belki 
tabrit edici bir mahiyet bfı • 
m • ı· hatata g-:lcbılir iı~ <!e. 
ibt.v• ett•ji Yj)i 1111•t!n çu 

Hük Ü 'il ve kınaatlarıoa 
ı•nıı ile b .. ğ'lı olduğumuz. 

ilım adamlaumıııa yapıcıkla· 
rı incelcmelcı l ıoouoda vere· 
celderi karar her ne oluru 
balkın aaihk ve ıelimeti içio 
yapılması lazımgelea ııleri 

yapma" da bıze düşer. tju 
aetaceyi beklemekle beraber 
ıuau da ılive etmek mecburi· 
ydiai duymıkt•y.m ; Fındık 
kıbuiıu falllr hıllua yakacıiı 
olduiuudaa uyıı deie" dok· 
t oı umuıua d~ dıii iİ bi mede 
11 i bir tehire yakıtmıyıcak 

aarette ı.lçık dıYar!ardan 
ve pencerelerden bunun du • 
•aalarıaıu ıeJiı i ıüzcl 11hve 
rilmeaiae maai olmalıyız. çüa· 
ki fıadıkkabuiu, fındık yıpaa 
ye 11tan memleketinin buıu · 

ıt ye mı hal i bir yakacıifı 
ve binlerce liralık bir serveti· 
dır. Bu noatadan ormanların 

da mulıafan ve 'Jf. tiımuiode 
yardımcıdır. Köylerimize bile 
yakacak olarak o~un ııibi 
ıötürüldüiü görülmtktedir . 

~ındıltkabufunan yalıa • 
calılan Jalaa mıJhim bir i,de 
lı•llanılmo•ı yolu 1-u/unancıJ o 
/utlar sarar uerm yecelt. ıa . 
retle kullanılma •ı ilıti•acii 
bir .aarurdhr • 

Şehrimizin topo,rali/ı 
oa~ıyeti icabı olaralı drı"6Un 

la'31J.Jl:ırcJa •anilin be~~,. alı 

12m oe •aboh laafd bır •İ• 
içinde görü/muinin fındılıka 
bafa damcancl ı ola lıaaı yok • 
tur. Şehrimi si her .zom ın 
/rac ılclıyan iyo hu deniz h aa 
•t •if.rıuında bu . :bi hafı! 

•İ•leritı lcorkalacalc bır zara . 
,. yalılar d•nilebilir. 

Gizci haoalardan •ayıl 
muı lcbım6elen ba dur,urı 

hıJoalardon i•tifotlc vo/a yok 
deiilcicr. 

Böyle indi tıe aathi o• 
latJtta ekuriyo hini bir gö • 
rü,le fınJılıkcıl ağu hakkında 

hiıkiım vermivelım. 

Bir io ~torun tao&İyui 

gibi nikotin ve emıa li ıeyler 

Le cıierlerine kıymayı okla 
wetirmiyen/erin bu fukara 
ynlıacafma kıymalarını Ben 
d• tekrar ile ıö.ııirnci biti· 
ri im. 

Bel•aİye Rei•i 
K4DR1 EVREN 

İ. GALiP 
Arcan için 

İatanbul Şelair Tiyatro•• 
artiatleri'l:i0 -ı I Gtılıp Af'con 
• :JhrJe h.:ıyatıtada yirmi beıint:ı 
yı lın ı dociurmuıtar • llemle• 
k ' tin en ycilıHAı y•radılıı ue 
k?.oilıyettelıi 12nal adamla• 
r dan biri ol m o• malaiti • 
mı%rie d.,hi çalı iyi tanınmı, 
v • aeo lm , bulunan hıı ti~· 

srf;r/t artiıtfo ju&il .. i '1 inci 
ka nuf! akıamı tepebaıı tiyat • 
rosunda ynpılac:ıldır • 

Yi•mi be, 
yıllılr hayalı· 
ne a:ılart~Y• o• 
oa • ınota o•· 
ren fıg ••r•tle 
pelt yerittd• 
olarall yal • 
daılarınınHO 

gi O• ••J'tıla 
r1111lıaaa11mıf 

o 'a:ı aeıJ :mli •• Jef•rll 
o rt iati -nızi :.. .ıtlalar lı•n i'imi• 
de 011u ıelıırnr •6•m•lı •• 
tatmak İffİyalelar11mı tlalftı 
çok orttıiını da laqtl•t••• 
iat JrİZ • 

Üatün •anaıınle tlalaa ~o· 
yoı:ı .,,.,oşeıtÜ•tin •n.ıWarl 

·ı G . LENLER T 
GiDENLER 

~ . 
Trabzon aıkerlik IDDuİ 

baıkanı iken trabıoala JOll 
ra ar11ında ıecialiii.a ete 
mobil kazuıada alt. J•rhiclea 
ayaiı kmldıiım o ıa•a• h • 
uıürle keydettiiimiı ra•baJ 
Z. lbit, göoderildiiı ,allwl• 
b:ıateaeaınde teda•i olaaap 
iyi olarak l- u kurre taJi• o 
luaduia baybaat aıkerlik fU 
besi reiı\iiine ıitmek lbcre 
karadenlı vaparayle f!ılari•i 
z~ Rehnitt'r , 

§ 
i arım bakaalıil maat 

uınum müdürlüil •litelaauıtt 
birinci fU 'oe ıalldlrii dejerli 
bemıerim z Siilermaa Feh•i 
kalaycı oilu iıiali ohrak ıela 
rimiz.e ıelmittir • 

§ 
Genel n•aıta ilimiı jıa • 

darma kum~ndaalıMıacla llm•· 
nan ve ö ıemli bızmetAeriJl• 
muhitimiıde taaıamıı we ıe 
vilmiı ve bu kere nafi• baka• 
lıiı tar.f.ndaa t•hri•iz elekt· 
ıill ıuıyeteı' lıomiıulip• 
tayin o!u~muı olaa lrizl• ,., 
lalan ıeb rim "ıe ıelmif, Yazife 
lerine bıılımııtar • 

Hoı ıeldia der, baıarılır 
dileriz . 

K mutayda 
müfettişhk 
k nunları 

Ank ra 16 - Kamutayua 
bugü Ltü toplaatıııada birine; 
ve u -d~ f a .. yeniden t'tkı 
o u·un uçunc:u ve aördüac;ii 
i~.ne l ~üfottithkleria ve ha 
m~f ett.ıiler. emrinde balaaıcak 
muş 1v1rlerın kadrolarını •e 
bu kadrolar içindeki memarl• 
rı_n derece ve ma•ılarıaı ta • 
yuı eden kanu11 layilıaıı mlz• 
kere ve kabul edilmiıtir. lra • 
mutay Ç:OT§imba ıtiıaQ topl•u 
çıktır , 



2 Sayfa 

~~-.. ·---~ 
~~R~~~--!~,!~~ 
Fındık kahuu·unun b 

Faydaları 
Kışın fındık kabuğunu 

odun yerine sobalarda , ba -
mamlarda yakarak şebri baş · 
tanbaşa dumana ve•mek çok 
faydala bir şeymiş. Fındık ka· 
buğunun ıslı pasla dumanı 
sadra şifa, ciğerlere cila ve1ir 
miş. Yanı 'hastalara deva , 
borçlulua eda gibi bir şeymis. 
Oııu, sabahtan akşama ve 
akşamdan sabab& kt.dar içen 
koca bır şehir halkı tatla 
tath içer \e içt.ikten sonra da 
ciierleri şiştikce ş iş ermiş.· . , 
bronşitlerin önüne gt>çer, b. 8 
tahkları geri teper, hele işt iba 
denilen şeyi 1'rtbrd1kca arttı • 
rırmış ... 

O yasak edilirse, onu 
sahn tüccarlar n:.ütef sair ol· 
mı z ve yas;k ecenlere kar Şl 
hiç de gücenmo.kı ı:rıiş . 

Hattı elden . ele dolaş;- n 
b~r Almanca mektup varmış 
kı,. ~unun urarJı olmadığına 
daır oııda bıle kt sin ve kes 
lıı:in bir kayit ve işaret yokmuş 
Veıonra bazı kimesneler bunun 
nraranın kitapta bile yerini 
bulamamışlar. Adeta eskiden 
k~ra kapla kitaba bakıp da, 
katapta yui yok, diyenlerin 
büküınleri gi :>i bır şey ... t o~ . 
mek oluyor ki urara kesiu 
olarak anlaşılmıyan bu yere 
bataaı neanP-nin zararı değil 
fayd1>11 ve faydaları Yarmış. 
Aman ur ay 1 caıam ur ay, ne 
oluna ıuıdtn oıır, saltın 
gıfıi ctavu111p lia 3a.;,ketme 
sen or.u.. . " 

Malumya, kaç yıldır ura· 
rından bahsettık, aldırış etme 
din, ııbbi ve fenni ~ sebplere 
dayanarak yas;.-" edılmes ni 
iıtedık, etmedin. Şımdi fayda· 
!arından behseder"en korku _ 
yoıu:ı ki, akııai y•par, koca 
bınşebir halkını zarıuR u~ 
ratıraın 1 

De ğiı merıdere 
Suyu ... 

Hele buna gelince bir 
katreıi kLrk yıltık haıt~lara 
d~~aui kü!li imiş. o ıun air • 
dıf t yerde diie;- gılııa mik • 
rop/arın kea"n olarak kökleri 
kuiiirmiı. Zahirde bulanık, 
batında billür misal <>lan hu 

Kab şler in 
usı~tü 

Ankara 14 - Reuter' l bil 
dirdi2ine gör..: ha b şler iı gillz 
fransız auilı teklifi< r oin rıilJet 
ler cemiyeti ta,.afo>da o l.nhu\ 
edikıeycceği umudil ::-: fotılayn 

karşı mukEvemette d~ ıama 

hazırlaomakh ve bf1vük ilal 
yan kuvvı tleri k arşıs • nda çe 
kilmtk küçük k•l\'V"tlerb düş 
manı ıarsmak ve geı :erine 
akmak ve bu su etle it dyan 
hr1n au•a ' le ilerlemelerine 
mani olarak ordul ıranı ~ Jprat 
madon yağmurlar mevs mıne 
kadar day::unınk huıusu 1di ki 
tabi yelerini takip etmel tadir 

Cenevredt3 
itirazlar! 

Ankara 14 -- itclya 1le ha 
beşistau arasındaki b•rtJ dur 
durmak iç'n :ııgiltcre ve ftan 
sa arasıııda b: z ırkn•:rak bu 
iki hükümete bild·rilmış olan 1 

uıhışına pı ojesi milletlu cemi 
yeti üyelerine de v erilmişdir 

etrafında aksi t-j,. hava uyan 
dırao bu tekhfler ıniUctler 

cemiy ti üyelerincİeH 
ğunua da itirı;.zi ıle 

mJşdar . 

bir ç o • 
karş zu 

şu degil abı h()yutmıı. 

Eter bir giln gelir de şehire 

bir boı kn au g~tii ilı!'5e aya 
Filboy boyunca üatü açık kar 
nacıklarda yıkona11JllmEkte 

bulunan çocuk bezlerini yıka 
mak hu•uıunda h?ylı müşki· 

lcit ı;cliiiir, bu yüzde·n bez 
•ahibi olan çocuklar da, on .. • 
/arı yıkam'"k %orunda olanlc.ır 
da gene hayla zarc. rl~1'a ug • 
rarlarmı, . Peka a y;lın cıltı 
ayında akıp durur ve halken 
cok./ujunu teşR. ı l eden kısım , 
da bile:relı oe oılmiy1t.rek onu 
haa ka• İf•P g(d~rken nene 
gerek bir ba,ka au arayıp 

taramtık ! Gene biliyorıun 

ya, •ıhhi ve fıenni; baktmdnn 
biz orıa yıllarca ve ,yıl!aı ca 
pi• dedik, fena dedik, kimae 
ye din lt!temedik. korku.Yor uz 
ki, bu m~tnimiz üzerine ona 
da ,ok dme1te kall:ışır ve 
bizi m::ıt etmiş o lursan. B-,ı 

endiıemı:.de de bize h ak ve • 
riı&in dtğil mi •aym uroy ?! 

YOLCU 

ı;-Mina Fon Barnhelm. 
1 YAHUT i Vecihe 

a 
kô. 

(YENIYOL) 

Jtayd~ 

unlar 
6.nkara 14 =- 1930 193 l 

1932 m<;h yıllarında umumi 
ta b riri y;. pılm.e mış olan ~in;;la 

rın g.;yrisaf iradlarından yüı.de 
yi•Lııİ beş nisbetinde tenzilat 
yrpılmcsma bursa CJvası iıla 

h t ameliyatından geri kalan. 
işlerin bitirilmesine s.nköra 
şehrinin içme suyunun tamP,m 
lanmasına ve ankarada y;ıp1la 

cak genç!jk parkına su gdiril 
meıine aid kauunlaı ında birin 
cı muz ikerelefi yapılmişdıır 

ing.liz fransız 
teklifler4ni 
rüsya k but 
etmtyor. 

Ankara 16 - lzvutiya 
gazetesi bu günhü boş yozıaın 
da ~ranaız ingilız; tekiıflerini 

meo:z.uızbahi• ed~ı ek ha beşi• 
tanxn tahs:mını ve tabii hale 
g11tirilmesini tamamlo.yan ve 
bütün dünya dtkkfltıru u va 1 dt 
ran bu tekliflerin milletler 
cemiyet i amaclarile hic I i r . ' 
alakası olmadığtnı ve barış 

gö i'um~lerin yalnız m illetler 
cemiyeti paktının · hadim ol · 
duğa amaçlar.ı hizmet etmea 
si 1ciz1m g :ıldıgi i~aret ederek 
şöyle d ... mcktedir. Sovyetler 

·birligi prensiE.i mtlletler cemi 
yetine karşı elli ttevletin ittifo 
kila alınan tedbirler. .doh ;lin 
de miız~hert t Etmektedir • 

ahsu lierjmiz 
ve ihracatımız 

Ar; kara 17 - 935 
'ılında İzmir bölg"sınııı 
üzüm incir tütün ı f·kol 
·taları sira~ıJe 80.30, l5 
ınilyon kiloyu ~ ulmuş . 
tur ve hu güne kadar 
üzönıden 64 iucırdt·n28 
milyon kiJc ihraç edil 
ıniş Hitüu ·~c henıen 
hepsi eJd~n çtkmıştır 

re~ oltası 45 ve 30 bin . 
tonu bulan pamuk ve 
:ley tin yagında şi mdiJ e 
kadar on ve üçbin ton 
ihraç edilmişti: . 

naydı : ...... 
B-iC,yım sahalı olma, .. 

s:çaıe b·yımı :tramalıytl'T'. hoş 

be• im arzumla bu menhus 
oteie ay.oık b<ısmua... Lakin (0._A_s_k-o;;.e ___ ~ r..._i ___ n...;__T_a_l_i h_i___;. ___ , O•mrm Gcı/ .. p 

ŞAHİSLAR : 1 
aceba ge ceyi nertde geçirdı? 

ikinci göıünüş 
Otelci ile Yüst 

Binbi şı Fon T tlbr ~m 
Mina Fon BarnLelm 
Graf Fon Bı ubz.al 
F ra11:eiska 
Yiiıt 
Pavul Verner 
Otelci 
Kederli .bir b~yar, 
Bir maiyet Subayı, . 

lşten çıkarılmış bir Sunay 
bir b;,ycın 
Kız n smc s•, 
BulemE' k z V · hd Falfa , 
Binbr şmın nefer i, 
Binbcş•oı n ubık }; veri, 

~iko yıa~ut Ri~avt Dölama
0

rliniyer. 
ıbne ~ır ote u:ı salonu ile y2nıbcşınd2ki oda nasında değişiyor 

--J--.r'<..> ......_,_ .......--. • 

Birinci perdede Ha ? derhal birader vur bi • 
geçenler rader ( sııHe.

1

nma:odan do!ayı 
İLK GÖRÜ~\ ÜŞ uı.·;ı;.ı. .. ci: kçnciini tutuyor ) l 

y Ha .. Hila mi ? gözümü ka • 
üıt - ( Bir kötede pay•mıyo um , daima onunla 

kunalıyatek s'yıklıyor ) sen, ç.u pı şıyo u-u. Hiç olmazsa l>u 
Fıpkıa bir otelc~ı;n ıen, b ı.: ., d y•Jdaıro y:•1 ıtıllı yem•ş ol. 

Oteici - Gün aydın bay 
Yüst! gün aydin ! ay .. Çok 
erken mi, yoksa çok geç mi 
kalkdınız deyeyim ? 

Yüst : N,. :steuen deyiver. 
OtE•lci - Gün aydın'dan 

b;:şka birıey sövlemiro · uırı. 
Bu büyilk te-şekkü e değ -
mt. Z mi ? 

Yüit - Büyük teş~kkür 
b l ? .. 

Ot ~'ci - hnn rcıh1ts, z 
o\Jrs . lı ::! J(:Ui o·uyor. ne var 
bay binbaşı otele gelmedi mi, 
s·~n de onu mu bekled:n ? 

Yfüıt - Adal!:I her f~f İ 
r.ııiamak istiyor be., .. 

~f' GAZETELER '1J 
(.,1 ARASINDA~ 
Akşam - anlaşma olamı. 

yactk .. 
Y E'niyol - ya olacak 

mıydı s-nıyo•dun 1 
Akşam - Mussolini ,,lıak 

)arımıı t D1Dmadıkca sulh yok 
tur ,, diyor .. 

Yeniyol -· Öyleyıı erkek 
ol&ın sözünde durur, zaten 
doğrusu ve tatlısıda odur o 
iş n 1 

Alf ş,ım - ekmek narhi on 
par~ aalla indırilecek .. 

Yeoiyol - ya.bu ne tutlun 
bu i~iı:ı kuyı uğunda&J, b;a has 
14,5 ku uşa ah)oru , ne biz 
ıddırış edı~o ıız ne uray ! 

Akşam - taksim belis1 . 
Yeoiyol ya b'zde ol:nıyan 

şeylerden bahsetme 1 
Akşam -- aşk rekabeti 

yüı.ücden Ç\kan bir dava .. 
Y cniyol - o iş öy it dir 

davilsıda o ur, ka,vg .. sı da .. 
AHşam - italya son tekhf 

leri müı kereye yanaşıyor. 
habcşliler, ıt&üyaya bir karış 
yer vere:ı tekhft bıle goı uşe 

miycceklerinı bildıriyoılar . 
ıulh şıutiıuı ic: gıiterede iyi 
lun şılaıımaınıştır· hüld'ımet hr 
kr sına mtnsup bir kısım me b• 
uslGr bı!e bunun aleyhınde bu 
iunuyorlar . 

Y eoiyol - hepside haklı 

bele ing ıiz hükiimetınin ev -
veHu peıh zıyie ıoıı turş&1suna 

diyecek yon: doi4'USU ! 
Akşam- mifletlu cemıyeti 

hayret ıçiııde .. 
Yeıııyol - ~u ~idişle da-

ba çok h yret.!er ıçındc ka_la 
Cak gaiiD ! .. 

Attşam Maroioda elek· 
trik .. 

Yeniyol onlır.ırd.1 bızım 

gıl:>ı kııovittıuı :w kuruşa ya 
ıu.coıdars• y-psıuı r ve y lis.n 
lard.ı varsıu navmoı gouünleı 1 

Akşam samsunda bü • 
yük blf y.pı i..,.cılıyeli var •• 

Y toıyol - ne kadar olsa 
trabı.ona gdemt z, eier yol 
bakkı veuııyvuu mesele deiı-
şır o vakıt ! · 

Kurun - it~lyaya kazana· 
mıyac~gı bır zufer verıhyormuş 

YeDiyol - keDOı.ıe gel , 
zeı.fer v.=rılmcz ..a ııur ! 

Kuıuo - teldıfiere karşı 

italy~ düşünecek .. 
Yenıyol - yani istemem 

) ani cebine l oy gibi bir şeyi 

O telci ...... Ben za.ten t ili • 
yorulb, anlı} o uın .. 

Yüst - ( Arkasını çevi ~ 
rip gitmek ister ) AUaha 
ısm arıadık. 

Otelci - Ay... bay Yüst 
hiç ummr zdım ki : bay Yüst 
siz, oüodenberi dargın olası • 
aız. Geci, aşırı hiddetini kim 
saklayabilir ? 

Yüst - Ben, hem bütün 
geçecek g ecder içiu . 

üte !ci - l: u diodarJ,ğa 

ya kışır m1 ? 
Yüat - Tab.i yskı şır, töy 

ı~ nan-.us'.u bir s.damı, torcu 
ı;u ödeyemedi diye hemen 
otelden çıkarmak, so~ .. ~i;ora 
atmak ? ... 

Otelci = Pöyle Tanrıs nı 
hn1mıyan kim ? 

Y ust - Dhıdaı '-•r otelci 
benim sahibimi , böyle bir 
adıamf, töyte bir ıuotlyı 1 

Hoarenin 
istifac;, mı ? • 

Anka• 14 - Londradan 
bildiı ildiğine göre de bu pro. 
je önümüıdeki çarşamba günü 
avam ve lordlar ka ınaras ın ia 
gö •üşületektir t izzd büHı met 
fırk uı üyelerinin h ! tanilı 

etmemekte oldu\da• ı bu pro· 
j .. den L~val ile dış bakını 

Samuel boare meıul tutulmak 
tadır. Bakauın istif ası bek lr. ai 
yor. 

Progdan 
An karaya 
kadar"' .. 

Ankara l 5 - Roman 
ya sayJav1ar krulurıdao 
başbakan hükfımetin 
ı tış siyasaf,ını anlatırken 
dem; ştirki prağdan an · 
karaya kcdar küçük an 
foşma v~ balkan aı.ılaş • 
m ısı ile Lu dev Jetler 
zincırı te~kil edilmiş 
ı ir bu devle:tler bugün 
kö sınnlarının muhafa 
zası esasına dayanan 
sulh prensipini hezmak 
istiyenlere karşt heybet 
Ji bir ce~he kurmuşlar· 
dtr bütün erazi her tür 
tü tecavüze ka1şıgaran· 
li edilmiştir • 

1-- NöOetc~czaneler ı 
· BU GECE · 
\ lstanbul \ 

ı ~::? ~::u~~a~ ı 
t Halk 1 

ı22m: 1 ~:~k~~ ı 
1 Ferah 1 
'21-12-935 ı 
ı CumarŞİf;u akfomı ! 

Otelci - Ben mi onu 
otelden çıkardım , sokaklara 
attım ? beoim , benim böyle 
açağa çıkanlmlf bir subaya 
çok saygım ve acımam var • 
d'1. ben gördüKüm lüzum ve 
ihtiy•ç üzerine onu başka bir 
odaya yerleştirme" is '. edim. 
Artık ıtn but u düşünme bay 
Yüst ( Sahneye doiru baiıra· 
ıalıt yahu 1. ) Bız başka se • 
beplerle barJştrız. _bay Yüstı 

( Bir iaraon a-elir ') bir kadeh 
ıctir. bay Yüat bir kadehcık: 
ı &tı)or, lakın yeni biışt:y oJaur! 

Yüıt - Z ıl.ımet etmeyini.ı, 
bay oteici, damlaıı nhır ol 
ıun, halli. - ~ iıe and içmek 
iıtt- ıı>ho• um, len bu üz kah· 
Vilh etmedim. 

O ~e!ci - ( Bir §İşe lık ör 
v~ bir bardak gc:tiren ıano • 
na ) v:ar, ııit ! .. 

- Arkaaı v<ff -
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İNKILAP 
DERSLERİ 

Bırinci D"'rS 
RECEP PEKER 

Yıı-minci Yüz ıl 
.1 

Açı lirken 
TÜRK INKİLA.BINlN DE· 
RiNLiGt VE BÜ rüNLÜGÜ 

Bir çok ini! llapJar, y•inız 
ıiyttsal değişildıkler amıc alı· 
n rak yapıhr. Meıeli, bir kr•l 
lık '' jımıai deiıştirmek için 
b r cümburiyet ilin olunabilir 
bunuu için bir ibtitil bir ayak 
lana:aa icabedebılir, bir ekoao 
mık siıtemia yeaileamui için 
güclü bir hareket yapılabiliT 
Bunlarda bir iokılıptır Fakat 
T ark in kıla b1 yaluıı. ıiyıınl 
veya ekonomik !Jh· rıj im de· 
2 Ştirea bir hareket df' ğiloir 
o ulusa! soyu) siyasa! ekouo 
mik ve kültürel yaşayış ı n bü • 
tün deriııJıkleıinde ayni z:a • 
nıında teıirJer yapmış olan 
ınkılaphr. Hıtta güı:.lük baya 
t mız.dak i ıhşıklıklar ~ ile türk 
ınkıli bının teairi aitıada yeD i · 
l ıyor . 

Buad•n, bışka Türk inkı · 
labı tek tek vakalarını ardı 
ardına aıralınmaaıadaa i'>aret 
dejrıJ birbirini hız.la kovaJayaa 
lamamlıyan ve biri öbürünü 
ıığlamlaıtıraa ıuurua akha 
mını liın ve yard ibtiyaclan 
nın icabettirdiii bir dtiitm~ 
v~ tatbik zeaciridir . 

Küçük 
anlaşma .. 

Ankara 15 -- Sovyet 
Rusya ile kar§ılıklı ga· 
ranti esasına da/anan 
tabıi mHoasebetlere ye-
ı.1..:uı başlaumış 'c dos 
ti uk tt is ediJmiştir . 

Habeşistan da 
Ankara 15 - habe • 

şi~tanda ceLhelerde 8Ü 

kfiyet vardır . 

Diş bakanı 
Cenevre ye 
giderken. 

Ankara 15 - ceuev· 
re) c gıtmek.te oJan dış 

hakan unız sof yadan gt·· 
çerken ~~tasy<.mda bul • 
gar ba~bakanıle güıüş • 
mü~tür . 

. 

L 

Fenn;n Pn son icadi 

ŞAUB 

936 modeli geldi . 
Ô Sea aik R?dyo Su peri 
Ratün clünyaka rokıplarını 

h ,yredc bırakmııtır . 
T robzo~ v• hauali•i acanta•ı 

kun Jurocılar N9 84 

~=~·1ı usulile 
Urı eksiltmesi 
Süel satınalma konıi~yo 
nundan 

Erzurum kıtaatı ve! 111 üe ı 
aeut efradı ihiyıcı için SSo 
bin kılo uaa 2 12· 935 paııırte 
ıi gürıü talip çı"'madıiından 
yeniden kıpah zarf uıulile 

müaakHaya konulmuttur iba· 
lesi 23 12 935 pazarteai ıüoü 
aıat \ 5 ciedir il" temioatı 
4889 liradır taliplerin ıaıtaa 
mniai ıörm•k üzere her gün 
münak11aya ittirak edect kle 
ri muayyen ıüac:ie ihale 11a 
l•ndaa bit aaat eyvel teklıf 
mektublariyle kaouaua 32,33 
ye 34 DCi maddeleri abkima 
aa ıöre vermit bulunacaklur 
dır • 4 - 4 

Pazarhkla 
sade yağ 
eksiltmesi 
Süel s1tınalma 
kom is yoouodan 

A - Trabıoıı ala,.aia 
aeDelik \\ı~if teı o' u tatar 
4050 liralık 4500 kilo ıı de 
yaiı•a istekli çıkmsdai adaa 
yeaidea p11arlıkla ekıilt•t 1e 
koaalmaıtar • 

B - Şutaameai her ıün 
komiıyo11di par11•z oluak 
o'cunabilir • · 

O - Arbrma ve ekıiltme 
pnuhkla yapılacaktır . 

F. - maYakkat teminı t 
303 hra 75 karuıtar . 

G - iıteklileria 14 12.955 
ıila&aden itibaren bir ay z.u· 
fıada her gün kalede aabaıl · 
... komiıyoauaunı r.aaracaat· 
lırı ili11 o'u 1ur • 2 - 4 

IP!-tYALNIZ• 
. . '':°· .......... ,, 

' 

HAS KALMİNDİR · 
Boı , Dıı afrıları, Romaliam", (;,;p, Neorolji r.ezley.ı 

ha,,, HAS KALM N ltullanınıa • 
Çok TAKLID ctlilmiıtir. Fal..at AYNI ycpılmomııtır. 

~~~ -~--- ~ -~· • . ":JI"~ ~--" -·-· -

(YENIYOL) 

,. 

2 ve 20 komprimelik ambdajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimeleri.ı üzerinde halis· 
liğin timsııli olan EB m.:r' asını Drayınız 

f "li;;i!:ü0J: ·;>=ö~f°Jı;;;r·~~;;ıı_;;r; F~ 
j~ lstanbul '.:>akkaliyesinin ıfn~n l 
Hfii k. . d ı 
ır Yeni ma ınesın e ~! 
I~ Göz üııünde bvı ulmuş lıazir ç•·kirdtk- ~! i:Jl . . j ' lfil§ 
tiki:;:;en~~ kah~~u~~ -~~ 

r 
.---===- - ~ --· Necmettin Özcanll 

~ske:ri hastanesi 
k:-u.la.k: :o:ı -c:teb..a.esısı 

Hastalarını Semerciler başında Halk 
. ' 

eczanesı üstüodek i muayene ev11ıcıe 
kabul ve tedavi .-der .. 

'---~~~A~~:f 

~Yeni bileği l 
~{ çarkında 1 
~{ bilettir:niz ! ) 
~ }) « Uslüralar, berber // 
/) makasları bayaalaraa \\. 
}) ter z:i , na kış •e el iti ~( 
'\ maku:l;ın c'oktorluıa ,,. 
~~ ameliy ... t m k .. ı Ye bi • ) 
(~ cakları okaUu çocukla· }) 
{\ ıın eliti makaıları ve \\. 

bütün küçOk biçaklar il 
{< ve çakılar piyata biçak )) 
{( Iarı yenı bileji çarkıa )} 
K da. ıayet mahirane bile /) 

{( tıhr . ) 

{~ ' 'VJ11r~ ca.:t yeri : >l 
(~ Uzun sokak bakı oil• ?i 
·~\ mevkiiode Emniyet ~ {< Perukar salocıa )} 

p..,..-.;.~ ~ ~ ..... ~~~~-

~ l~lliiiİİlill ...... .. 

Taraçaları, 
Dıvarları , 

Sarnıçları, 
~u sızdıran, 

Rutubet, 
Yapan 

Ev Sahiplerine: 
Sızıatdarıa daralmım, ra • 

tubetin yok edil•eaİ için ıoa 
tertiplerle Ye te•iaath oluak 
tamir ve yeniden iatı eclilir 

lıteyealer: 

Kırali zade 
Hasa na 

Muu caat etmeliditler. 

' •• • ~ ... ,,,# .--.. ..,w 

ViJayet idare heyetinden 
EkıJıiş olcuia Uitiial•d• 

inbıı ır ıdareai ..... ,... aok 
nn_teslım eylemeaiadea 6tlrl 
mabk üm olduia 472 lira So 
kuruş para cezaaını •er•edi • 
iinden iiJrİ meakal mahma 
aatılmaaına karar •erilea ka • 
valı.meydaıı mıh•lleaiadu ka 
laycı oiiu bamiaıa •es 
k fır m a b tilede tapaaaa tqriai 
t:vvel 934 tarıb ve 69 •• 70 
sıra ııumaıuına makanet 
şarkaa ve i•rbea lıorcorotla 
ojlu al ı niu tarlaaı ıimaJea de-
nız. ve cem u :len tarikaam il• 
m' bdut ve yine ıarkaa lıorco 
ı otlu oilu ah tarl111 ıubea 
mt:bmet ali oila lıaıaa reİI 
baneaı ve babçui ti•alea de 
ııiı C\!auben kıımea baca lit 
fı baneıile mabdat iki 11ıta 
tarlanın 26 şer bine de 24 der 
b111esi 1152 ıer hiue itibarile 
ıkı tarlada 1•i 146 ıer laiueaia 
bırinci alin · arıbıadeıa ıtabarea 
21 aün müddetle açık artar • 
m•) a cıkaBldıiıadaa iıteklile 
rıo v liyt t idue beyetia~ mJ 
ı. c -.tlara ılia c.•lunar . 4 -4 

YURTDAŞ! 
~ 1tre ve zrkatını türk 

bav!l l~urumuna ver • 
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Ü.; ayf ğı ı 7S kuru~tur 

v c 

Trabzon ıcwa "llemurluğ· 
un den 

Artırma ile paray çevrile 
cek g yri menkulun oe oldu 
ğu . 

on•lh p rç gayri menkul 
G yri enkıchm bu uduğu 

mevki m hailesi sokağı ouma 
raıı . 

Trab:r.on masary kö üodc 
kaiıı ve tapunuu t şrioi s ni 
932 t rıh ve 104 LOS lo6 Jo7 
1o8-to9 llo llI 112 113 • ı .4 
ll S· 116 l J 7 ll8 num~larla 
teşrirısoni 930 t rıh ve 53 no 
da k yıtli 

Takdir olun,..n kıymet. 
104 ood kılyİUı 8 cö üm 

l rlaya 120 lira loS ııodaki 
1 dönüm 1 evlek f ndiığa 60 
l:ra ve 106 ı.ıoadd 2 c o u ın 
2 evlek t rlay So Jir ve lo7 
coda i 2 evlek tarlaya 4o h • 
ra ve 

ıuB oumar d ki llii cönüm 
tarlaya 40 hra, lC 9 nQ d .. ki 3 
döLıım fıLdılslığa ı ... O lıra, ve 
110 t~ d i 2 cötüm fuıcık· 
lığa 70 lır 111 LQ dtıkı 2 
dönücı :.! e:vtc fıtcsıkJığa 70 
lir ve 11~ &ıQ ccıkı 3 evlek 
150 arşı o kıs en fındıklık \ e 
kısmen tarlaya 100 hra Vı! 113 
ııo do i 2 dönüm ba lay 
40 lır 114 11odakı 6 dö 
nüm fındı lığa 210 hı a ve 
1 15 nod kı de ırmc.n ıs si · 
11 50 lir ve 116 ııodaki 4 
döoiı t rlaya 70 i r ve 117 
codnkı 8 < ontım f noı'·lıı; 
280 lııa ve 118 ı:odaki 1 db 
nüm t ılaya ~O ılra ve tcşmıi 
&ını 930 t rıh ve 53 nod kı 

16 dönüm tarlaya 160 hra kıy 
met t akdir edılmıştır 

Artumr.nın yr;pılaca • ı yer 
g ün sa t T rab ... orı ıcr d 1· 
rcsı önünde "o_ l-936 
p az ıteai günü sa t 14 de 

J - iş u ga ri mel kulun 
artuma ~-- rtnamesi 18-12.935 
tarıhioden İtıh ren 933 -253 
numara ile 1 r.. ba.on ıcra d j 
re s nin uıuayye rıumarasında 
herkes·n göretılmeıu içıo açık 
tır ılaod yazılı 0 : nJardan 
f zla malumat almak isteyen 
ier işbu şaıtuameye ve 933 
253 dosy llum r&isile memu 
riyebmız murac e.t etmehdır. 

2 - Artırmay iştirsk için 
yukarda yazılı kıym tin ~ 7 5 
ni betinde pey kcesi ve; 

.F1trc 'e z J a ını türk 
haY ı 1 urumuna ver . 

m=ıli bir bankan&n t mio.,t 
mektubı te\di edıllccl i· (12~) 

3 - ipotek sahibi alacak 
hlarla dığer alab adcrl.ırın v~ 

irtıfak bakin sabiµlui- n gov 
rı neııkul i!zerindckı hakları · 

nı faiz ve masuf .ı. dl ır olan 
ddiaiarıoı işbu ilao tar.binden 
tib ren yirmi gün İçuıc e evra 
kı müsbitel rıle bırlık~~ memu 
riyetimizc bildirrnelcrı icap 
eder • A s halde h ill ıri ta · 
pu s'cılle sabit olm dıl ca sa· 
tış bedc'ın o pa) ~ n~ nnd n 
ha iç kalırla!." . 

4 - Gösterilen günde ar 
tırm~ya ışıicak edeı.ler aıtır 

m l ş rtunn. .. .4İni okumt ş ve 
lüzumlu maı:ıı11•h lmış ve bl.n 
!arı temr; men k hui d~iş ad 
ve ıtıbar o uuurlH . 

5 - Tay.o edılen Ziımağ 
d gayri menttul üç def ban 
rıldıklan sonı en çott &rtıra 

na ıhale eoi r anca rtırma 
becıela mub nıeo kıyı.ne io YliZ 
deyetmiş beşını bu!maz H)a 

satış ı teyeııın alacagn:ı ruc· 
h nı oıan a er !ocakhlii r u 
luııupta bead bunl ıuıo ~ y-
rı menkul ıJe tewın t.tı ımış 
Jacakh1 rmın ou'Cmu 

uııdan h.zlay çıkmns ençok 
aıtaramıı tia1ahLuou u1ıkı k l 
mak uzrıe ~rtııc. a Ol!bt§glln 
d ha teELdıl ve on bc~ıı:.cı ~ü 

nuu hıtamı alan 6 '.l- ~.;6 

ça,ş .. o:ıo günü a.at on cö.te 
) .. plliiC kaıtır 

• mada bede! j dit ş ıste} cı.ın 

l .. c gın ruch oı ol n dığer 
al c&kblc.ı ıu o yrı mtnl: ul 
ile temıo edılmış l c· lıl .. u 
mecmu~uıdan tazıay çıb m 
şartlle en çok nrtnao"" ıh le 
edıhr. ~öyle lir bedel elde 
edUm< zse ıha le yapılm.z, satış 
ta1ebı duşer . 

6 - Gayri n:ıenkul kenJi· 
s;oc ıbale oıuuan kımıe der · 
bal vey verıko ublet ıçın 

de parayı ver ezıe ıh le ka 
r r& fesbolumnak ken isınden 
evvel e:o yüksek tekhfte bulu 
n n kımse ızetmiş olduğu be 
dellc lmr ğ r &: zı o lu rsa ona 
r zı olm z \ıey bulunmazsa 
bemco oobeş gün müddetle 
rtırmo.y çıkarılıp en çok r 

tı·&rı ıbDıe edılir ıkı ih le 
arasındakı f .. ık ve geçtn gün 
ler için yüzde bE-şttn be ap 
olunac k f ız ve dıger ur r· 
lar ayrac hükme hacet k 
lmck sızın mem uriyet imizce 
alıcıdan tahsılolucur m. (133) 

Satış çık arılan işbu gayri 
menkul yuk uda ğösterıleo 

20-. ~ 6 tarihinde Trab::.on 
icramemurluğu t'dasıod işbu 

ilan ve gösteı i'en artuma şu t 
n meıi dairesinde ı tıle ca i• 
ilan olunur . 

Senet 

447 
397 
62 1 

622 
708 

630 

7 !.7 

606 
646 
735 
4ı 4 

655 

:i84 
346 
.3&7 
74'2 

393 
532 
750 

751 

752 

707 
728 
725 
7(4 

:~38 

657 
311 

DO 

DA NESİ 
Dört k •r .,,ur 

I a .s t . r ı J .5 ı u , şt • .u f~ek 'a rnlo r 

P.• z a rlıta tabid ir. 

B S i 

rabzon 
k öyü 

Meurya 
il 

lstih 

Kireç ba. 
Komera 

kalcıya 

Soğuk su 

Z ülmera 
kalemen 

" 
" 

" 
,, 
il .. 

Aoifa 

v E•ki Nıi•halar 20 kuru,tur. 

Z•r- at Bankası ~atış ilanı 
Borclunun soy f;ıd ı 

D cllil oğlu fat'metul zebra 
Abaza oğlu ı:ıli bini mehmet 
Çakır oğlu Öıner VE: k e. ra a li oi 
ıu kazım 
Eyup o· Iu abdulke.dir bini izıet 
kavıu~ oğtu ıbrcbım bir. i bil il 
ve HaJıi oğlu asman musbfa ve 
Ömer og!u şühret 
kc.ıra mabmnt oğlu i m il biı: i 
must afa 
Hacı Arıf o ibrahioı kı zı Saadet 
ve kalcı c.ğlu mabmut b,.y kerimesi 
N ciye 
Murathan lu edhem 
Sağır oğlu ehmet 
Baki ogln ıyn i bini ı brc: bim 
Balı ı oğlu bmet bıni hüseyin 
mahmutoğt. .l2rıLdn lu mı lo şaban 
ve kar ahm et f ğullarından pir 
o~lu Hesao 

lpoteiin cioıi 

bir f in diklik 
,, tarla 
ild tarla b ir 
çahlık 
bir tula 
iki tarla bir 
ot 'ak fç f. n. 

iki tola 

iki ,, 

iki tarla 
bir ,, 
3 tarla üç fın. 
3 tarla 4 ,, 

ili tarla 

Çııkn oğlu Sa ib ve bini Halim Dört fındıklık bır tarla 
Sağır oğlu hıımdi bini asman bir ,. 
Sağar oğlu s l h bini huao a bduJı•h bir 11 

Yakup oğıu c.smao ve nuri bini dervi ş sekız tarla 

,, molla oğulları ht sc n ve mt bmtt 
bir fiodiklik 
bir tarla 

kurgt n şatır oğlu saffet k ı ı. ı zera 
S am ar uksai sağı r Bono oğullarından hurşut o tevfik 

bir fında kl ik 
üç findikJ ı k 
bir tarla bir 

n 

,, 
kava lı1 

" 
il 

" 
il 

Z üm era 
kanlıka 

calilik 
Boran oğull .. rındtınhu1şut oğlu an üç findik lik 
p ş ikı tar 1 hınt: 
Borao oğullarında.o a.hmet oğullan aiti findiklik 
~.üsey.n ve raaf ve borşit oafo mehmet iki tarla 
O mer oğullarından Ömer oğlu Abdullah bir fındıklık 
Ballı oğl ı Osm~ o bıni H al im bir tarla 
Haiıl oğullarıod o aiioın oğlrı Aboulkadir bir findik lik 
lsp lanç oiullarından Hayri oğlu bir ftndiklık 
Muslôfa bir tarlıotlak 
H alil uğuU~rındao eyup o muıtafa bir findikhk 

bir tarla 
2 tarla 
1 .. 

Eyup oğlu osmno 
Subaşı oğln Abm et Ye bya 

döuÜ~ 

15 
3 

49 

2J 

54 

13 

32 

12 
2 
3 
9 

6 

10 
2 
ıo 
41 

2 
2.; 
:..6 

42 

88 

7 
4 

17 

8 

50 
45 

Ztr aat hanka•ına ip otekli ikrtrz.z.attan borclu oldukları parayı oaktindtı! oermeyen ad/arı 1"1 
huda >' zı/, h o rdu {it. rın iııot@lılr g~ yrr D"enl ul/eri kırk be, aün miıddeıle ı çık artır maya çık•'~ 
mıdır ihale tar ih inde yopılı cı ktır l.c• ola n lr..r ın 7 ,5 teminat akcui/e birlikte z"aıt ban/ıoırfl 
baı ourmala rı ilan o lunur . 

ayanlara yl 
--- ---

a ve mektep talebelerirıe 
• 

~1eta ..... t ~ zaı af et Ye u cuzluğu ile şöhret bulan ( Trabzon Uzun sokak 
bal"ı oğlu kain esi karşısında 

ŞAP A E ssısı ALİ RiZA 

Ş pka imali hu~usundaki te~hıJat ve eh veniyetten d iay ı müşter le 

rınıden gördüğüm rağbet iizerine b..ı 'lefada l BayanJara m<Jhsns J bizzat 
l tanLuld~a getirdiğim yt ni usul kaJıp•~rJa Bayan Şapkalarına isteni Jeo 

§Ckiller.i vermek ve mevsime göre her nevi 

Son nıodel ha ır ar kuwaşlar kadifelerden ,, 
aya Şapkaları 

imal ve başka beıka şekiller verilmek suretile tamiratlar Jabi kemali maharetle y•pıl -
makta olduğu aibi iÜ:r.el kumaılar ve 

MİKRFİB R SİPERLERİ 
ve en iyi m lzeme ile on moda üzer ine imal eylediiimaz 

L is ve orta ek ~epp şapkaları 
ve Uk m~ t.c plere mc hsus geple 

R ·kc:ıbet luıl: u l etmİytcek der•·ce<'e ucuz sahlmakt .. dır S i p .a r : ş le r tamiretlar Ritlbusu• 

fo ter kal ı p ları arzt:y JM~vrfi~ s urette derhal icrnr v~ l .. mir o'.unu•lar . ILÜşteril-rim iıiP 

a iıı n ma m k için önr.c.d~n m •ğ:;z:.:::::: :::: uı. c .. :. t eyl~meleri menfaatleri i İt tiıaı n<İanô ır . 

Uzun Şokeı k Bakı oglu kahvesi karşısında 

Ş PKA o HA :ısıALi RİZA 




