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Su. r.:c.eselesi. 
Halledilmelidir .. 

Halkım ea ö1emH ıbtiyaçla 
ra nıD eD b•11ada lta'a••• ıa 
mueleai, ae yazık ki, b• top 
lanb devreıiıade de ıukaral· 
da bir koauı•a koaua ola • 
madı. Aylarcluberi ıtU•.ara 
ıa7a boıuk. Şeluia bir kıımr 
aıa ıçme ıhtiyacıaı ka 11laJ•• 
bu ıu da kulhDce, lr ocı fJ• 
bir, kala kalı bir iakeaderpı· 
ı• aa7u ile, bir karotla auy• • 
11a kaldı. Bırakıaıı ki, bu iki 
ıu il~ beraber ıll•era ••fa 
ela bıç arızaya atra•adaa 
akıp ıelıe yiae ıelair lulkmı• 
oada bıriDiD ıbu1acıaa karıı 
hil veremez. 

Fındık işi, Fındık satışı, Fındık ihracatı başı

boşluktan kurtar•I arak teşkila+landırılmc.r Ildır! 

Bir H lıiye 

Ş2,rkurulun 

Hıkay: si ... 

Bıbyoruı ki, balina çop, 
içme ve kullaam• ibtiyaçlaıı. ı 

fıaclık iıimiz, h•ı• l-oı ol· 
makta• luntalamamıı, kurtula 
•••ıftir. Çok 6nemli olın bu 
itimiı, ta mlatabııl ceplıeaia • 
dea ihracat cepbeaiae kadar, 
ıavaUıhktıa , b•t,boıluktaa 
kartalamımıı, k&ylthıln, müı· 

tabıilia, memleketin zararana 
olarak ayaı periıaahk içinde 
deva• edip aitmektedir 1 

lli•iıia ekonomik dura • 
•••• •• • ... ı. rol OJDIY ... 
ita yiiit mabaiUüm6ıi, ıırf 
cleıtekıillik ve tqkilltıızlık 

ylıiaclea berbat edip sidiyo 
1 UI 00f&Delim bir kere, le 

.. baııada, barice aıbcalana, 
beı oa lıu•9f k11aamak kar 

milyonlarca mikro"'• yuva 
olıa Pl• deiir•eadere ıa1••· 
da diad1riyor. Halbuki, fea•e, 
tabhl nporlaraaa iaaa••k il· k. 
ı••ıeli11e, deiiımeadere ••Y• Molozda 1 
Du içmek ,ı,ıe cl•H••· k•l • p • 1 k 
'•••ak bale caiz deiıltfir. erfşan 1 
Deiıldar ••• balk ae yapıta, llolozclı, piriaç, Y•t, •eJ 
d~nııe cltıeaia Jılıaa •anim•· ta J•••• ta, faaclak ıibi yiye. 
'' fibi o ela a.a çirkefe ıuıl cek f9Ylr ı•tirip.ıataa p1aur 
•• , aıclıyor itte... . a kaJıkluı•t• J••mda ...... 

Yıl11r ıelıp ı·~·1or, ıar • kayıldarı ela J•r al•aktaclar , 
1-aral toplıatılara birabiriaı ta• laa•11laran ı bta J•Jecek .. d 
lup edıp ıı«lıyor, ar•Jl•ı fU • delena yaaılNııada ı•lit' ıl· 
luaıal lyeleriaia ııderi - ı.ı n•lua ..... tmaktatlar· 
de ıoaa ıel•İJ•• ba acillla lar. Ha•1t ile piriaç birbirini 
d•ram cle•a• eclip da~11y01. k.,.ls ıata&a.aı. Ba i .. ~ir 
s. iti ... k••- - ,.. ... J!-~~=~!!j-~!!!!~~~· • • ,er 
1 ,,lrtiai ••ll•f•n ediyor. 111W5lv.lhlir. iltililerhi dik· a. ı•dttle .... ,. yıllar .. kablll t•keriı. 
c1er ..... bir ,.. ... ... ayacak 1 Bay Dclil•t 
bea ıa••Uı laalla ....Uaktaa A,&avaaıs UJ Daaıı lyip 
llartaraaayacaiaı· Aca• ai • otlu enelki akta• Karadeaiı 
çia ? yap•r•JI• iıiali olaaak tellri· 

- Paraı ıhktaa 81 ? •i• ıeı.iftir · 
- H•J ır 1 Yeni Oefterdarım•z 
- lmlr ıuazbktaa • 1 lataab•l - Berotl• t laık· 
- ,. HaJ1r 1 kak •14'1 •••Tialiiiaclea 
Evet ... paraııahktaa • .. ili•ia Defterdarlattaa ta11• 

imklaııılakt••· 1alaıı v• 1al· ol•- ltay iYekta A1taa ftla 
aıı tauudaktaa 1 rlaiae ı•l•it vuifaleriae bıt ... • ••• ,tar 

Hoııeldiaiz der •• raffa • Sa meHltai, ıı•a• ıaaaa ·ı · 
ı61ledii••i• ıiai ublaat " kiyetler da enı. 
laayat meaeleııdir. ıerçi ~lyle Gelenler 
ol .. kla beraber , diyeli• ki, Bi' mlcltlettea beri iıt••· 
a1ai samıada ve ber ıeydea ilalcla bala••• tlcc1tlua•ı•· 

d daa Ha•İ dede oil• ve Oa 
6ace de btUçe me1elt ıi ir • ••• N•rİ kııaı abdlllaeltm 
ÖJledir ••• • a.a ıibi itleri• o&la eYftlki akı••ki karade 
betaral••• içi•, a.ir çok ko· ais •apanayle ıelarimize d&a · 
layıddtr da JOk deiilclir • •lflerclir • 

Zarara , memfaati ~ukatlar Partide 
ı••it olu iılercle • laik6aet Dl• alsıam C. H partiaia 
arka olaaktaa çekia•eaekte ele İIJO• karala Rabi Uralaa 
beledıye b litçeıiaia bir .aada bafkaıahi• ılbada toplaaarak 
kalclaıamadıiı 1tlkleri Wıfleı parti ;1ıenai koaaı•aılardır. ••k içi• laer tiirlü ,.,.... 1 it ve 
imk&alara•ı bıılrla•ıf balua· ng• ere 
mıktacbr. Bu kola,Mdardaa Fransada 
ba yarda-1arcl•• iatifade et· l 
mek ııtı1ea belediyeler, yar· Zecri tedbır er •• 
Jua ber tarafaacla pelslla i8· JngUiz k.abineıi 
Ufıde edıp ıicliyor •e cl.laa 'akara S - •İyaaa c•aev 
~etia 1tluıai ptklla bıı•r•ıt nde• bildlrilditiae ılre i•ıil 
ba•11aa1orlar. tere ıad ıa•• ne• i tecl 'tirler• 

Yo'ua, aamat pif, •ill•• iıtiralı ettipai bildir•it framıa 
dit vı ı 1et i11de, iki eli•iı a. biti• frauıs •late•like 
lloyaumuıda u1ıklar clarar • leriaia ba tedbiıl•re iı•irak 
tak claba çok 1ıllar ıeçtr ba edecelderiai la•ber •erm;ı.ıw 
ıtl• letiad••· Fa1rat 1a11k •• ı.l'liı bbiaeıi b• ayaa o•iki 
alaalabr, ıcıyala• .,. laalka ıi•• kadar ,.pdacak petrol 
artak ı i~acıb lauiae a•\l•rı• ko 

L el&ir Sv•ttti Beler ıım•••• preıı'p ill"'ırlle kı 
bıl ıt• ittir • 

ıuıile, yaptaldın meafi pro • 
P•iıada tesiriyle, bet oa ı&n 
iç ade memleket y&ı'»l•lerce 

lira kıJ&et•i 'Korkatala• ••• 
tabıil, c•••• mıbaalla& OD 

bff oa altı lauraıtaa eliadea 
çıkard•, iki •J ıonra fıadık 
yir•İ yedi, yirmi lt!kiı kuruı• 
kadar çıkta Çaktı am•, mıh 
nı eliadea ç•karmıt balaaaa 
znalh mllıtahı l&niu de elleri 
lr oyaalarında kaldı, çok ala • 
laadılar, ço'c •ahlaadılar ama 
it itten ıeçmit balaacla, pe • 
t;•aalak faycla •ermedi. 

Miiıtıbıil lsıybetti, memle 
ket kaybetti, arada bazı ibra 
catcılar, f ak•t oalar da cjetre 

ı 

de kulak kınadılar Aıal ka 
zaaaalar, hariçteki yabancı 

utacalarla mutteblıkler oı du, 
fakat ded iimiı gibi biz de 
yilz'.,iılesrce lıra kıyi>ettik ! 

Bu yalaa, ve t 'mdiye kad~ r 
ıelip ıeçea yıllar10 büyük 
ıararlıraaı ıöz öııiiade tuta • 
nk relecek yıl için olıua 

t•mdidea ıerekea tedbirleri 
a\mala ve b.ıırlaamahyıı .. 

lılilıtahıil ceplıu ai ayakta 
tutabil•ek için deateklemeli. 
ilaracat Cepbetine feliace ODU 

da bebemeb al tet'<illtlandar 
••layıı. Uautmıyalım ki, baa 
da• baıka çı"ar yolu yoktur 
ba itia 1 

Koııu,malcJr , mina'•ıcı· 
l ır, mictatl•l•l•r oltla. ai11ir• 
ler, en çoJı 6itçe ile m•••l 
r.Jporanan yayları tserİll'1• 

6otrilrn i~ti . -w&11ler .. ••idie• 
{ıyelerin aıc ~•l•tı artıyor • 
toplantı , :alo 1ana11 AcıOfUI 

lıulcinl'f 'yor, rad•rtle, 7fJI• 
le·tle çok ın ıimıelıler 7airn• 
0'2 lcopac :aJı fcrfuu1111n ıitl" .. 
tini anlatı r •illi o'ayorJ• • 
Jerlıen iı , ı6yl• ""ı. •• 
•!ceye Aoa.i . .u aacafiı , ulM 
tlo lm'tlıtrı, bir ayd• ilıi tl.I• 
utrcım.ıyan üyeler o •'c• t•I 
m ·,, tlifıl•y:'ci aıral•rı ,.,,_ _ 
ba,a tatalmaıta, •uı lliaH-
yiciler de Ş ulloyın oıla•utM 
meoJai al111ııl•ra•, tl•i• aa. 
o~ı llaılatlı, &•tf• • "''•""•ı 

Nl~iN? Hab0ş Başba l>üt611 fenlı ı oJılor& ..... i 
y - kan mı·ııetler rapora11a ~·1rilnaiı .. , ••• . yorda. 69fkanın 6ir •la ı,.. 

Ztvalla eıki tak•• •• rdiyl •• ltiiraüde 6u~•rao11 .... 
ZHUll' • yıliardıa beri cemı•yetıne bo•boı da ayor , Jaa t.a lacın oelaili uri 6/r ,,.,. 6are-

l • L le L l H l luti yoph, ••eliti talrla etli-11 ' •• ,. cea ,. ' ararın bo~atı ması ve 
•t•çlaalwılıcall diJ~ ıayall yorum Jetle. l>a laar•hf IUati 
taytp dmurkea, ıoa Mı •1 İtalyan uçakları ni'I hoıana •itti , lai•iıtia 
dar • E•ıuru• caclllclelia• Ankara 3 - Royteria bil ••cıbiyetcni ,.rtırılı, falı *7• 
yaıluaa cepbeai•tl• açalaa clirilcl ii•e 16re baaeı:ıtaada o 'ela, çilı tli1•• ol .. • ,.· 
ıetliktea içeri doir• bir ılel ~areketlerde aiı'>i '9ir ıü yet iı • ilıi •cıadıla ltir ,_,,, 
f•alliyet tekli •zaam•ı ıicli • o• laaaırlanmtı flennlıffN 
yor. Dotr•ta arar ~ nrd• ~l••t vardır ~er iki taraf bt· 
• ·• -~ı·- -~· :-_;- . .,/" · .ii-r•lllllıl•lillll9alr" ...... ... • ~.::.Cl~al=~r•'i~Ji-... ..,.. 
d•• ...... o ...... ..... n• ailletler ce8iJetl•e ... u_... l L L L.- foil•r•nMtla liAırleri "ile:-ı...: ,. .... ca çaıç' •a • ... ,... r.,.. ltofaı1l•ıı •• J•l•ıs luı .,..... barakb a-.•'••dıra.da ... aleylaıeJıUeri11 lir '-•mı ,_.._ 

' •~ talarla 1anlılıra tabıiı edil • ,... lft• ıl•I• Mrllıide, t.r kıl· Jöntlii • iı bilyl•c• İit111i1 1 

•••• o'ıDa ylk araWtıt• •it old•i•JIU bıldirmiı ve lıaoicı J~ rate 6671tice 
p•fllff çekti, maanf ,ıptı, ital1•• açaklanaıa l o:al>ard•· mıı oltlu .. 
ıeciik ıçh, llamy•lana ç• ••• et•eytcekleri ı •adiai D,mclc o'•JOt i, : ;, ~ 
.. n uplaatlajlaa ıitlace isbn et•iıdir . cafına oarır ! •iMi• i~iae clotr• t.ir ka_ç ____ _,,,===-:=a=-===--=--==-==-====-.;__.;...;..._ .... 
••t~elik bir JOl tla J•ptı. 

N • ol •caktı ııakl. deaiae •• ıl••.. kartı olaa laa 
•tıis ılıa atıclaacbnlaa1dı 
•• it• 1arayıcakt1 , J•11• 
aayfiye J•pa•ıJ•• balkı• 
16l1elea•11iae, ılaet ılr 
•iyea babçeaiz e•lerde '9e 
aizleri açak vere•• doina 
yol ol•ık bedaalatlaiJacla 
!>ala••• •••alla ıeaç kııla • 
,.. ı&•eıle••e ve bava al 
•••••• mı ? lıte •iaçlaadı 
r•l•• .,,,ıfiJi• decliii•iz 
redik ıçal••kla berabe 
birkaç •etrelik yol da J• . 
pılmıf, lıtel .k ylk araaalara 
aa bir laiı•et dalıi yapal•ıt 
olda I 

Ba ıaretle, beledi1e bel 
ki laeı oa ka:aı ela reıi• 
alaıı , laiç olmaua ba ite 
bakacak olaa ... ., •• J• 
rı •••ı• oraclaa ç.km11 o'ur. 
Bu ıeıit itlllıublrlar i 11.11· 
rkea laa•ıalıhktaa baaalaa 
tl••ııillıkte• ••reaia ••• 
aııı peaçeaiae keadilli irap 
hran ıuç k.ı\an •• datla 
meli, •••••Y• •••el• iMie 
diJe, ıoara balkıa aıbbıtıl 

1 
Da acı bakikatler mey 

claada dararkea tabı• 
alaaıaaa ylic rra ı,alanaa 
tauiı eclılacaiai çok ıörea 
ler ıiiadea •i•e çoi.&a1or. 
Ba teakıtler, ba t k&tetler, 
ba itt•• •• titlitcle• aala 
mı•eılılrlar d~ ı•Mİ aiçia? 

GEREKEN iŞLER 
•,ıodı~kabuğu yas::.k edılmeli ! 

Bltla dok orl. r b•p bir aiızdaa, fıaclaldrabap.. 
tzeriacle J•p'ıi• z.rarlan HJ•P dö"ilyor, bu feaa dwnaaa de • 
prcl•i• teblakeleri Hymakla bitiremiyorlar : 

- faadıkk•buta ıeh i11 lıava11aı boıuyor 1 
- Fıadıklcabaiu teaeffilı horulnıaı berbat ediyor 1 
- faadakkabaiu ciierleri tahrip ediyor l 
_ fıa4ıkkabuiu zehirdir, ia11aı tedricea ulairli,.. wr 

zehir 1 • 
- Faadıklu~otundaa Almıalar zebırli ıaz yapı1orlu ...... 
D ıbı bu al'" rıbi birkaç korka •erici ı6zl...... Sa ilal.r 

1 
bep 1 ,y1a do'dorlarlm ıın •iıılarıadaa çıkmakta ye ifte ...,.. 
olclatu içindir ili, ayrıca feaai bir kıJ••t dahi tqı•aktatlarlar. 

O 1ıedir ama iıte fıad,kka\tuia yine ••par bacal .. aclaw '"' 
da••• .a•ualuı gibi lnmamlardıa ıokaklara biica• et.ekte, 
ıo'>a bor•l•nadaa ortaJıi• d•itl P y•yılmaktadır. Evet ba Ilı • 
(eri, ••JID do torlar1mııdıa d•al ıyo~aı, içleriadea ltlrkaı• Şu • 
karal lyeıi t•l•• dokto lan•ızd•a . 

Oalar diyorlar ki, fındıkkabuta ••aak edılmeHcllr, eliyorlar 
ama, aec iıte, mt1'1i b.r takrirle detil, ıarada bwrU• alabaW.ls 
ederk• 1 ... 

Karanlık sokaklar 

Elektrik fap ılm \dau önce karanlık ao1c•klı"••ıı yudı, kı • 
raelakhD .i~lfet edeıaler ço'du, fa~d h 1ç ak'ım Si felİr•tzdilr 
•• la'ç lcim1& ıia a~har.hll l 'Ç'Dndı ki. bu"ıdar anı•• bir elek 
tirik tela re ı ·lcli kdea ıo ua, ıoaila birinde yıa• lraraalıkt•a ti • 
ltlyet ed.p daracaiız. r1mıun olmak •liaaaıbttiyle kadua er • 
kelr, hirçok i•ıaalar ıeç •akıtlere kadar ıelaria ıu 1emtiade 
b• 1 ,•ti•• gel.p geç•e"tedirler. M hılle ıo'caklan ı6yle dar ' 
ıaa ç.,11 cıddeıı bile yer yer kara11lık iç'adedir. Belecl' ' 
taaunf o'ıua diye lambaları aeyreklr,tir•i•ı.. baada · ~~ 
yoktur bu eepbedea yllribıec•ii•e, •irketle bir ~•l•t•• 11

11l ' 
0'111 dalaa i7i yerinde bir it c,lmız mıydı 1aaki ? P• • t 

Sokaklardı ihtiyacı röre lam~a Y••m •11ıda• tirkot ll'r 
ıı•b• bile urar 16r•n Bu meaele, lllY•• bala ... 
ıareklidir .. Fıatlar indiri!•tt;, lıabalar çıtıltılmala . ı.
ı-.rır olaıdaju11 ıa~. 91rkct ele buaq eıir1••11 •ltet l 
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~ Serbest ıöton ~ 
"-· .. /el~-----'~ 

Yollar ve .... 
Ay dede , Yağmur 

Ruzgir .... 
V aktile ıehirlerdea ltiri •İ• 

laeledireai, •ariclatı ye•eie 
koyal•llf • telaria taalifat.•ı 
nzıira t•••irattaı aydedere 
cadde Ye ıakaldarıa •••••• 
llD• J•i•qra ltarakmıt hayvaa 
lanada İllA•lar ıi~i J•ta••k 
laakkıu ..Uk .~ dakları diitl · 
aceaile caddelerde• iaaaalarla 
birlikte ... , ... ıtlraleriaia ri· 
dip ıeI.eıiae •luade d•it 
ewlerde ılpılat&ieria ıolıakla 
ra Ye yaalaruki araalara 
cllkll•eliae ıız J••••ı ba 
••retle lav Is 6tede laer cadde. 
Cle birikea ılprtiat&leri rlzılr 
lav tarafa tlaiıhlıt iı IQlaraa 
ıllleriae laaınalarıaa teaeff iiı 
caliaılanaa ıolı•aı İala•lar 
•tmanaa laaraalanai kapa•ıt 
lu ..... laladea r~dikleri 
daiNJi ılr•••itler •bizdede 
Mlidi1e YU•ı li • di1e hir• 
ltlrlerlae ıor•aya laıtfa•ıtlar 
apdetle pbaatlJii ıeeelv ka· 
r•llhll •kaldarda ilerlerken 
birltlrleriaı PIP•tlar, •Jıkla 
rı "8brlara babp 

clif•&fler Jiaı beledireri 
ara•ıflu. Y •imar 1•i••t• 
ca4cle Ye 10kaldar pmu 
tlerra.. Uliai almıı, 1eait 
ca•delerdı INı•cak yer ara • 
•11lar Jelpaae•m dat.ı.ıılır 
• , •• lan a, .. , ........ er. 
elleri, ,.latleri INı,lan ~amur 
oı.•ı • ~ •wlekette bele· 
mJ• Jok •• 1 • diye ltajar· 
aa~r. Tozdaa toprakt.a 
ıllleri .P•ıt taabaıaca oila 
18111• faka•ıtlar okaamaı 
lalbr•li llaleri l&eriae koıap 
ltail•••ılu .... 

ipe İlllaa ba Yaziyette 
... , .. ~- •damlaıaa aeler 

pkdilleiiai d0flal1or da 
b•ılakl laaliae U•d ediyor, 
fıkat laa11a yiae •bıi tikeai 
,., l 

lltaeJI : l»ea ••Jclaiü ye 
n• ıokajı çoll te... om 
Trabzoau 1at•aıla bir 11 • 
.... peitlae llladea aeai 
•• fiira iaea caclderi ,takibe 
Ntla•.. bar arauk Jol çatal. 
laadı, tealaa olu JOl.Ja hrCJb 
cttım, ilıı oa •dıa littiluka 
...,a ım dla•ek ilteaim 
çlaki ba JOI 6yle bir rol k; 
1ı1a. karaalak ıccelerde ve 
1ai•ula •••aimıerde İaaaala 
n •ltlrlp Wr tarafta aaJdaaa 
rak HJHt•ek içia ••teti •ala 
... da kızdalf .zanedilecek 
kadar bir çok OJllkAar •ar 
r•i•ıarclıa •• 1'1çıra19, bı~ 
cU JU mi UafllD, f•tardaa 
fıbt ı•ri clh••k ••flİme 
• i• ı•ktı, ıaluı tı içiı d.. aıil 
cadde1e çakclam. Her balcle 
zilaaea çok ••tral ol•aıa• 
1' i, doiı u 7el uaaaiJe bir J•re 
..,.... baracla klçlk we çok 
ra-tha lü •eydaa, .. ,da .. 
•la •trafıa1 ılaata edea aralua 
telletle .,.al•ıı ıakıfleriadea 
lialer urba lair taka• bara· 
~&ar rtakarlaıaa ... ela lwap 
lur kaı ilama. a. •uua 
karta-• ...... • ...... 1 
Glcaea Ptld .... tleJil, 
diUlataWr.Ollea ....._ 
lar 11'-e clo:a, lteai• PtlDa ,.,1s .. ıtnh t.U•t-ı ı• . 
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Sağlık işleri 
Aakara 2 - 27 ıon tef • 

rl•de toplallmıt olan yikaek 
ııbhat ıaraıı bu toplaatı dev 
reaiaae keı:ıc.liı=ae tevtli edilen 
İtleri bitir•it ve dafııl•ıfhT 
111raaın yu drn bulıtık ve 
Hjlam baıtıl•lrlar baki•ıa 
daa olaa d .. ru•a•ada incele· 
rerek ba du·umon aor••I ol 
daia ve ihtimam ile ko•trol 
t;dHmektc lcifi tedbirler ile 
lraraılakmakta l:ıaluadvju ne 
ticeıine Yardıiı ııbb&t içtim•İ 

••aveaet vel<iletindt:D ~i ldi 
rilmektedir • 

Yeni yunan 
başbakanı 
Bal~ao antlaşması hak-

kında nediyor 
Ankara 1 - Yeıııai Yun:n 

kabinesi teıe1'kül etmişdin 
Ba ı\»alran D mirciı ecae~i 
ıazflteler• şuaları ıöyl~miıtır : 

Hükumet bir parti deiil 
bir baraıma hükumetidir. ıer· 
be1t iatibabat ve büdçede 
tatarnıf yapılacak• müdafaa 
ka,vetleri aıtıracaktır .millet • 
ler araıı teabhadlaraaa aadık 
ve Balkan •ndlııın111na bağ · 
lı kalacaiız 6u ıaretle yeai 
ı•tibabat IODUCU olank tt. . 
rulacak olan bülr6mete bıt • 
laam11 bir it bırals•ıı olıca 
iıı. 

Yeniden zecri 
tedbir kararı 
alınıyor ..... 

Ceaevsedea bildirilcliiiae 
ılre zecri ted\>irler tatbikinia 
ıo•açlarıaı İ•eelemek Ye yeni 

' dea abama,n dQıünilen bazı 
teclbilrer balikıada karHlar 
olmak &ser• iecri tedoirler 
koaitiii b\loiaci lrinuıa 11 de 
toplan•cıkclar. 

Cephe italyan 
lara karşı 

Aımaradaa bildirildiiine. 
16H m&te•ui totM••tılar n 
•taldaamalar olmaaaadaa atfı· 
rl c~pbe ıeriıi~eki yerlıle • 
ri• ıillbtaa ttcıui e_ei meıl:iaf'J 
emir •eri:aitdir. Ro1teria ıe 
rek itaıyan ıeuk hal:eı kay · 
aaklarından ıldıjl malOmıla 

ıöre Habeıltr b~ ay baııad'a 
bf&Lila cepbelerde amamr bir 
taunz yapıcaklardar 
rea ea•ıf .. bu7aıua bir ıey 
mi alacakııaız ? "diye beni 
çaiırıyorıardı,. No alacıiıma 
bil•e,-orum, memleket içia 
çok aci bir manzara karı••••· 
dayıı, baıa11 aedir dire ıor· 
dam. Bll•: ya anumluae . öıü 
clerl.u fUHll ·~· ttbri• 1ebze 
halidir dediler ltumbane 6aüf!. 
Hakikataa t nalın mum 1 "! • ıp 
clerdleriae daya arayacaklara 
bir yer. içimi çekdim, bu ~ir • 
aauaraları 7alnız biz ı&taek 
bir deyil ıebre he,.ıiia ıelilp 
r'tmekde olan ecneoi&er ltQra 
yı ıirOp reımilki alarak JI'•• 
aeketleriae aöaderüp : 

Baluaıı Trabzo11 ıibi bir 
ticaret ıebriaia 1e bıe puarl • 
aa di1e ltizi teıllir ederlerle ... 
Ba waz;rettea balk ye bilb11· 

• ıa belediyemiz ae kadar bir 
acr tl•r•cakciar diye diıD• • •1a Ye b:r claba uua aokak· .._ .,..ı .. ma1ı lıere aer 
ılmtvla 011lodim. 

•• (i. 

J ponyanın 
yeni büdcesi 

Ankara 2 - J ıpon parle· 
•~ntosu budce komişyonn 

1936 - 37 büdcuini ka bulet 
mitdjr ha büdce ıle 551 mil· 
yo• deniz Sl 8 milyouda kna 
kune:tlerİ•e ay11lmaktadır . 

Avastury ma 
caristan arası 
nda 

Ankara 2 - Vıyanayı zi · 
yard etmiş olan mıcu b•t 
bakanı ile dtt .. b11ka•ı buh 
peıteye d&3•İtlerdiv u•uıtur 
ya dıı bakanı viyanad .. ki lro 
ıı•şmalarda büt&n DU' H itler 
iiıelinde ta m bir ••l•şma el· 
de edildii'ni ıöylemişd'r . 

Okran yada 
halk güzel 
sanatlar 

• • 
sergtsı 

Sovyetler Birlıiinin on 
sekiziaci yaldöoümü dotayıtile 

Okranya maarif~ bakınhiınca 
Harkof ıehriDtle, Okraaya 
Halk Giıel S ıa allar ıerıiai 
tirenle .,açılmııdar. Ser1i7e 
5000 dea fazla Kolhoz ve 
Sovhoz ittirak dmiıoir. 
( 1200 ) elle cokuamut tfY& 
DÜIDU•Hİ, ikioiatieD faıla 
Seramık ••aıulata ve el aaaa-
yii•e •id eUabıa paıçadıa 
fazla ti)• htbir ohıııu;ıtar 
Biihın• ~ay, ytmek takımla· 
ti, oyuı.~ıklar l'!!: rğ;çdın 

yapt1111t HJDd •tyalara pek 
ziya de rı uu c i~ h tı celbd ·• 
mektedir. 

r eümhuriyette 
ipekcihk 

~akera 29 - Bı ı l,ı kan 
lımet iaöal dün bu~ıada me 
ri•• f~brik•ııma temeli•i at· 
takta• ıoua ıe•ltkh:ki •u'ı 
ijıek fabrilh111Ha 6111elıı i at· 
••ıtır • 

lımet inö 6 u miiaaiebet 
li .. efflfı aat'ilkta Atatürki11 •••'i lpek 6chaı •erdıii ita 
f•btıftlDID meaJeketİD Hllh 
ılatiy4~larındıa birine cevab 
Y•rcceıini iıaret ettikte• •oa 
ra Ciiahanyet dt vr in de ipek 
cılİİfİD mazhar olduia inkiıa 
fa aDlat•ıt •e tiirkıJ&DID ya 
kın bir illere' e beUı batla ip· 
ek memleketleriDdta biti ola 
catınt kurulmak üzere bulu • 
•••.bu fabrıkuın )ll~a üçyüz 
bi• .ki o ıuai ipek kumat çı"a 
rarak ve t mdıki iç pi71aı 

ıbtiyacaaı k.arıılayac•i•Dı ıöyle 

•itdir • 

Kamutayda 
A•lara - Kamat•y baıO• 

toplanmııuda r&a Btiile cek •••li bulaamıchtıadaa pa • 
urteıi toplaıı mak üxere dıttl 
•• jdaı. 
Bır · italyan 
kolunun uğra 
dığı zayiat .... 

Ac..ubabadaa bilchrj•d:ti· 
•• 16.e Maıaali ıaakı•clıki 
aalira kabıleleriDİ• bir ital1•• 
lrolaaa 1111•1 ıeD zayiat Yer • 
• 'tltr ,. pltklıt•lflerclir. 

Sovyet'er Japonya hudud 
hadıseleri hakkırda 

6,8 ve 1'2 illdetrinde M•n· 
koçu Sovyet ılnnlarıada j ı · 
pon aa'<erl-rinin badudu sıeç 

meıi ndicu'•de zabar• gelen 
badiıe bakkıadııı sovyetler bii 
yük elç'ı: Yurenyef h jıpon 

ya dış işleri bakanı jwpon bü 
~ i'ı 'Jleti na•ını ıovyet elç;ıine 
hir memorandüm teblii etmiı 
t r bu memo•aauüm bu b"Uii 
seleri ll'Ü&hr11ır•D maaço\<a 
ile ıoYyetler aruıoda ceryaa 
etrrı it yakalar olarak telakki 
etm~ktedir yine bu11a nezaran 
6 ı( 935 de ol•n hadiıede 

mançoau devriyeleri &t>vye ka 
rakoluoun Jahtine uiramıt 

ve devdyeden 6 k'şi ö'müıtür 

bunun ikisi ıki japon çnuşu 
dur j • ponların fıkriıce bu ç., 
p ş-ualaran u l sebebi ııııır 

çiııilerin in 11rih malü'D olma 
m•aıdır bundan dolayı taraf· 
yea vekileriaden mü 1 ekkeb 
bir heyetin ıovyetler blrliii 
Maaço"u s:narlarını derhal t' ı 
bite ai ·iımeai rica olunmakta 

~ 

dır . 
Japon dıt itleri aka•ıma 

bu tezkeruine cev•6en . ıov 
' yetler I Hiii b•t elç'ıi 13 / ·19 

Türkiyeden 
dönen 
sporcu tar 
Finlandiyada 

Türkiyeden ••deJ eden 
Sovyetler btrllji Bbkiltrlcri 
bua yeai elemıalarla talniye 
edılerek Fialandijaya: ıitmiı 
!erdir. Bu · takım orada Fıa 
amel~ ıporculaıı:ıadıa mllttıek 
kil Tula ile Helıioıfor1 da 
muıabakalar yap1lacakd11. 

Afganistan 
sporcuları 
Moskova'da 

il' 

TiirkirtanıD mubteilf ıehtr· 
lerinde Uzbek takımluile .-n 
ıa bakalar yapdıktaa ıoara 

Moıkovaya ı~lea AfıaDiıtın 
ıpo:culan töreale kartılaamıı 
lar. Afa•a.iıt,ın ıportuları 
baıkanı ve Kabılın tuıo•ıı 
ıpoıculu"-• Serdar Abciilva 
bici ba1a Afi••iıtacila Sovyet 
let biriıti arauaclaki doıtJak 
bıkkıada bir •öyle• •v••ftiı. 
Moıkova birincı 1eçim •oler • 
bol takımı ite Afçanhlar ara 
11adaki karıtlat•• Keakova 
ıpt1r urayıada J•pıl•lfdar. 
0yua Afıaa aıOHeri daluba • 
de cereyaa etaıit ve lıa kar 
ıılıtmıdı aetice Afıaahl.ar 
ateybiae plarak 2 - O iN-
aeticelenm'tdir. " 

Partide 
Aak•r 29 - C.H.P. , .. 

JOD ir11nala oilD toplaMmif 
•• ııHı ilyo•k111ala•a• ilea 
deier:i baık••• yerine yııidtD 
se~ılmıt oı~a Euıacaa IAJl•YI 
bilımet 111iı• J•Di 6deYi ka • 
bal etmiıdır • 

Parti i§leri 
C.H J? • .-, .. ~•al• ba 

ıabala toplu••ı •tt p~ 
iç jtlcı i üzeriado ıöı Iİfllll • 
dür 

35 deki hadisede aoü1etler 
6irl!ğİ müfrezeleriaia at~ıle ce 
Yap Yermek mecburi1etinde 
kaldıiını yazmakta ve bütün 
hadiıelHin ıkvyd topukların 
da cer1a• ettijiai 9ey•n et 
mektedir 11•1rlarda vuku bulan 
badiaeleri ıacelemek için 17 
ataıtoı 1935 de yapılan tekhf 
ba aeaile ile tekrar oluamak 
tad11 e. notaya g6re monçor 
ya Ue IO'fy~tler 6irliii ar11nı· 
da ki ıınarlar, Çin Ye çar ruı 

' yuı araıındaki mulraveJede 
sarih c•zilmitave a111 uJuı a 
abıtDameye bitiıik haritalarda 
1örülmektedir bundan dolayı 

j • poalar ıelmedeb e•vel 6öyl• 
hadiıelerin olmadıiı Ye maa 
üoka nan ııkeri kuvve=tiDiD 
iae timdi ta mamile jıponlar 

eliade olmıaı muuli7et tama 
mea j'"ponyaya ait olduju ıik 
rolua•alsta ve 96inaeaale1b 
meauliyetia maaçokuya yükle 
tilmedea badiaeaia j ıpoalat 
bır.fıadan iacelenme1i tekrar 
lıteamektedır 6u ae6eple ıov 
yeller 6irliii 17 iıkteırindeki 

kreteatoaaaa •1nva te1it et • 
mekteclir • 

ingdterede 
Sovyatler 
birliği haftası 

İlkkinan bıtında batna 
laıilterede • So•1etler Birliii 
ile doıtlap Ye banıı kaY•et· 
leadirme • laafta11 yıpalac•k 
dar. S. hafta ailıa1etiade 
Birliii ile ballı aa•ı•a bir 
koaıre toplaaa.cakdır. Ba lroa 
pede S.•retler birliti•i• 
Araiulual barıı airııeti, eko· 
aomi aiıtea i, KülUlrel ve ıoı· 
yal baeab baelaiacla lronfe • 
H•ılar werilecektir. Raport6r 
lar cecl•eliacle Lorcl Marley 
Prefuör La1ker, Sidae1 
VVebb. Gibi t••••••t J,imae • 
ler Yardır. 

Staı · nin 75 
dilde bas•lmış 
116 milyon 

• 
eserı 

Sta:iaia eaeı İeriadea bazı 
lara 75 lia..aa Ç••iıİl•it •e 
milyoalarca naıba nefreeilmit 
dir . bilbıua 11 Leaiı iım mne 
Jeleri aduadaki kita91 Jalaıı 
1954 de oDyedi l11aacia alta 
•ilron nuıhadıa fazla halli • 
mıtcl,r. 93S de n kitı•ı• tira 
jı 27 mi 'yoa 11uıha idi. StaJi 
Dİll oaycdi•ci f11 ka koDıreaia 
deki aatka elli •11hteJif liııa· 
da 14,S •İIJOD ıuıba elarık 
ba11l•ı1br. Yeai daram we 
J8Dİ ekoaomi ,6ayaDchrlıitDID 
vaz:feleri ilimli eaer !9 liaan· 
da ontki milyon aaHha olarak. 
çıkmıtd•r. Parti meıkez koai 
teıiaia bir içtimaaada •erilea 
161lev, Jirmıaa t liıaada 11,S 
•İlJOD ~uha baıılmııdar. Hll 
llıa o•lırı yıl i~inde Stılia 
taraf1adıa ILO muhtelıf elfr, 
&tld Ye rapo J•11lm1t •• 
6aalar 75 .,.,.. •••• "la • 
rt.k ~ıtroJ\lı•uttur. 



~--~--~~~~~~~~~~~~~Eti~. ~~:w:~~~~~~(Y~E~N~ı_v_~~l~) ==~=~~~~~~~----------~~~~-----3~s_._,_f·~ 
İLAN 

T rabzo 1 ic1a "Demurlui · 
undan 

Artırma ile paraya çevrile 
cek gayri menkuluo ne oldu 
ğu . 

Bir hane , bir fındaklık 

oe bir tarla üc h .'uede bir 
h iuuı • 

G yri menkulun buluduğu 
m evki mahallesi ıokarı numa 
rası . 

Soğuk au 
Takdir olunan kıymet . 
Hanenin tamtımına illi bin 

fırıdıklı2 ı n iki JÜZ ı 'lrlanın 
y üz; )'etmi,er lira takdir olan 
du . 

Artırmanın yapılacağı yer 
gün saat T rabz:on icra dai· 
resi önünde 6 - 1-936 
p zartesi güııü saat 14de 

1 - işbu gayri medı:ulun 

artırma şartnamesi 4 12 936 
tarihinden ıtibaıen 935 - 470 
numara ile Trabzon icra dıj 
rt s inin muayy1:n numarasında 
berkesin görebilmeai için açık 
tır ılaoda yazılı o'anlardan 
fı z\a malumat almak iatey~n 
ier itbu ıaıtoameye veı 935 
470 dosya numareaile memu 
riyetımiıe muracaat etmelidır. 

2 - Artırmaya iıtirak için 
yukarda ya:ııh kıymetin " 7 ,S 
ıuıbetinde pey akcesi veya 
m:lli bir bankanın teminat 
mektubi te\ldi edHtcellti r (124) 

3 - ipotek ıabibi ahcak 
!ıla rla diğer alı kadarlı1rın v~ 
ırtıfak hakkı aabıplerinin ıay 
rı menkul üzerın deki baı kları · 
nı faiz ve masn fa dair olan 
~~dıaı;u ını işbu ılio tarihinden 
ıtıbaren yirmi gün içinde evra 
lu müıbitelerile bırlikte memu 
r&)ehmı ze bildirmeleri icap 
eder . A~ si halde haklari ta • 
pu s 'cılle sabit olmadıkca ıa· 
tış bedelinin paylaımaaından 
hariç kalarlar • 

4 - Gösterilen iünde ar 
tırmfya ıtlifak edenler arbr 
ma ıartna~~dini okumvş ve 
lüzumlu maJumatı almı§ ve bıan 
ları temamen kabul et•it ad 
ve ıtıbar o1uuurlar • 

S - Tay n edilen ıaman 
da g~yri menkul üç defa bat 
rıldıktan ıonra en ço~ arbra 
na ıhale edi lir ancak arbrma 
lede 1ı mubamen kıymetin yüz 
de yetmiş btşini butmaz veya 
• tıı iıteyeaıa ıJacaiına ruc· 
hani olan dı{rer a1acakblar bu 
luoupta bedel bunlaııao i•Y· 
ti menkul ıle temin ediJmiı 
alacakhlarınıo mccaıu 
undan fazlaya çıkmaza• eııçok 
artur.nın taabhüdü baki kal 
mak üzere artırma onbtıgüo 
daha tea:ıdit ve on beıincı iÜ 
nün hitaml alan 22 1- 936 
aa}i günü 11at OD oÖıte 
)'apıliiCakarbr 

mada bedeli ntış isteyenin 
&licaa'IDa rucbani ol•n diğer 
alacaklılaun o i•yri men~ ul 
ile temin edılaııf alacaklara 
mecmugodan fulaya çlkmak 
şar tıle en çok artırao: ibıle 
edilir. ~öyle bir bedel elde 
edilmtZIC ihale yapılmaz, aatıı 
t lebı düşer . 

6 - Gayri ııaenkul keaJi· 
sine ihale o.uoan kimıe der • 
haJ veya nrı!eo müblet için 
de p r&yı vermeZle ihale ka. 
ran f sholunaı ak ken · isinden 
evvel en yükıek teklifte bulu 
nan kimse ı.ızetmit olc'uğo be 
delle alm ğa rnı o lu sa ona 
uıı olm· z \'eya buluomaısa 
bemen oııbet iÜD müddetle 
ınbrmaya çıkartlıp en çok ar 
tıran ihaie edılir iki ibıle 
uuındaki faık ve a-cçen güa 
ler için yOıde bftten h~11p 
o:uracak fa·ı ve dijeı u.r•r· 

İLAN 
Trahzoo aılıye hukuk baı 

kimliiinden : 
Trabz<>nua imaret a.aballe 

ıinden bdip ojhı b~limin ka 
riai arraliya kariyeainden olup 
mahallesinde aerm•ye ı~berin 
evinde ikamet eden ••·t oi'· 
lu cemal kızı bayriye aleyhi • 
ae hukuk mahkemu:ude açdı 
il botınma davasıuın cari 
mühakemeainde müddei aleyh 
a bayıiyenio s ımsoaa savuıup 
ıitmcıi dol•ylıile ikaıaetkibi 

meçbal olae mezbure b•kkın· 
da Trabzonda çık•n yeaiyol 
iHetesialn 23 teıriaievvel-935 
tarih •e 2081 aay.la naıbad le 
ilin~• divetnameain teblıii 

yapılmış V4' tayin bılıaan 27 
l 1 935 çarıımba iÜDÜ S:\at 
onda trabıoa hukuk mt.hke -
mui oe ıelmedii;indra h !kkuı 
m bıkemenio gıyaben devamı 
na ve bir ay müddet hyıaına 
Ye fU:ete İfÔU fıyap karaflD 
ID iJia edilmeaiae karar .eril 
diiinden Ye muhakemede 30 
kiuuni enel 935 pazartesi 
fÜlliİ Hat Olle tayin edildii;n 
den müdd•leyha bayriyenia ya 
zıh olaa iİi• ve autta trab -
zon hukuk mıhkemeaiae gel 
meıi a"ıi takdirde mubıkeme 
ain rıyaben de••• edeceii 
ve tir daha muhamtye kabul 
oluamayacaiı teblii makamı 
na kaim o\mak üıere ke1fiyet 
ruete iicde ilin o'unur . 

Zayi mukbuz 
S - 1 1 - 9 28 tarih ve 

484069 nr.mrolu maJundtiı 
makbuzunu zayi ettim yeniıiai 
alacaiımd•n eıkis:nin bü~mil 

olmadıiını ilin eylerim. 
l emel 

Temliken 
v.ıdı 

küçük ibrahim o&-lu mehmet •i• 
• 

• ,. 
n 

• 
n 

• 
" 
" 
" 

İNHİSARLAR BAŞMÜDÜRLÜ· 

GÜNDEN 
Ho-.adao Aı tvin ve mülhakatına yapılacak nak 

l • 

liyat işine istekli çıkmadığından eksiltme mii.ddetl 
9 · 2 nci kanun 935 de ihale edilmP.k iizere 10 gün 
ıızadılm1 ş ·iır. is!eklifrrin başmüdürlüğ ücnüze nıura 
caatları . 

Erimiş sade yağ eksiltme rJ.:Moıoı 
füel sattnalma komisyonundan : 

A - Trabzon alay1nın 935 l luinun ayt br şıudan 936 s ene 
si nisan ayı aib•yetine kad•r ibtiyac1 4500 kil o erimi• sade 
f:Jiına iıtekli çıkmadığınden el·siltme 1o gün uzatılm1ş dır . 

B . - tartna•eai her güııı ~ 011 iıyoada pa"•s z ol.ırak okuna. 
bilir 

D - Artirıra eksiltme açık eksiltm~ ile satı nalın:ıcaktır • 
E = M •••kl<at temiar1t 303 lira yetmiş heş kuruştu r . 
G - iıt~klileris 10 ı ~ 935 s ~h günü saat 13 de temin atlari · 

le birlikte kalepe satıaılmı kumiıyooüoa muracaatları 

r • 
Necmettin Özcanll 

.e...sk:e:ri hastan.esi 
kulak r.o. ü tehassısı 

Hastalarını Semerciler başında Balk 
eczanesı üstündeki muayene ev~nde 

kabul ve tedavi ~der .. 

'-- ----· ~ _. , . .:,.~-· ~--.~· · :; • 
Yurddaş 

FİTRENI 
' • 
HAVA 

VERMEYİ 

KUF~UMUNA 

UNUTMA 

satış artırnıa ilanı 
Ng 
66 

maballleai mevkii cinci 
yomra nabiyesiA~aeni zirS oda bir mutbab ve ahırı müş 

temil baneııia nıııf hi11ui 
" 
n 

• 
" 
• 
" 
• 
.. 
" 
tt 

" 

" 
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" 
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Ser•nder yerinin nısıf · b'ssui 65 
yirmi dcnüm fındıklıiın iiçte;kiıi 73 
beı dönüm fpıdıklıitP üçte ik;sı 74 
on dönüm fiııd!ldli°ID blmamı 
ıuaıf h:Heai cieiirmen ve yanın· 7) 
da erazi 67 
F evkaoı lıet CJ da altında üç ma 
i•zayi müıtemil haaenin4de3h s 64 
bir dam altında bir fırın bir 
dükkin bir kahvehanenin tım 1· 63 
Kiremit haaeniaı tamami 68 
Bir araanıa taaıaml 69 

" 70 

" ,. , . " 
EVKAF iDARESiNDEN • • 

71 
72 

Yukarıda yazılı vakıf malla mülkiyet üzere ve pefİD para ile aatılacıklarıadan uıulen atbr . 
maya Çlkarılmıthr ibaıeai 13-birinci kiauıı 935 cuma ıünü öileden aonra e•kaf i-iareainde yıpıla 
cıkbr ilteyeaılerin yüzde yedi buçuk kurut temiaat ıkcelerile beraber r:vkaf idartıiae a-eimeleri· 

2 - 3 

• 
Musikı ve Iladyo 

Meraklılarına müjde 
Bötüa dünyada biriuciliii 

i!azaaaa 

RADYOŞAUB 
Trab.ıon ve haoalui ocanta•ı 

lumdaracılar J\'f! 84 -lar ayrıcı hükme hacet kal 
mak s izin memuriyetimiıce 
alıcıdı D tahsil olunur m. ( 133) 

S•bt• çıkarı'aa itbu gayri 
menkul yu'urıda iôıterilen 

6 ! -936 tarih iade Trab=on 
icrıaıc1Durluiu oduında iıbu 
ilia •e ıöıteri len arttrma ,.,t 
D•IDHİ dıireı:ade ı:t:!:- C•i• 
illn 9'uour • 

T emliken satış artırma ilani 
Vakfi Mahılleıi mevkii 

reni cuma yeni cuma ku gun ciere 
kudretin ay•filboy ayafılboy 
tırın hatun bayram bey c&mi ıokaj'ı 
dabaihane dabaihaue dere i~ 
emine •e 11bri çarıu alaca hın 
Çlr,u ç•rıa t•ıhan 
iç kale iç k~le c ımi sokaii 

" " cami ıok:ağı 
akrebli h llfur çay1 r telcfur Ç\yır 
Er doidu ,, Er do~du 
tavanlı Boıtepe bodtpe 
saçlı boca p• Ztr kapu islah ne 
hDcı ali ağa çarfı den!t ali 
molla siyah molla s iyah klle i;i 

., ,, kale ;çt 
tonya k1avak ıneydan taşbane 

cinai 119 
Tarla 67 
hane a ı · sı 268 

ı- 31 
bam•m 59 
huıp bamam 291 
dükkaa aru:s 31 
dükkan 38 
bahçe 39 
hıoe ar1 111 2;) 
arsı 23 
aua 144 
mednse ara sı 8 l 
b~ ne 146 
b ne ars1s ve ı 

medreıe 298 · 
tarla ve otlak 67· 78 • 

EVKAF İDARESİNDEN 
Yukarn:ia yazıla gayri menkul vakıf mallar mülöiyet üzere 

ve pefİD pera ile liıtılacf iıadın artırmaya .;1kar1lm•thr ibılui 
12 hıciklnun 935 per ftm be iÜDÜ yapılacaktır ititenlnin yüzde 
yedı baçak tem:D .t akceler le birıjkte e•kaf idaru:ne g~lmf!leri 

;ı - ~ 

Bir mühendis 
ahnac1k 
Trahzon şarbayl1ğından 

936 bütceıinde m••tı ar 
tırılmak ü:reıe 100 lira ayl·k 
ücretli belediye mühendiıllği 
açıktır . 

Mühendiılik diplo•uını 
b cıiz o l~ n taliplerin Trabzon 
beled iy~s:nc afvurmaları ilan 
o 'unur. 3 - 4 

Taraçal r ı , 
D ı varları , 
arnıçları , 

~u ızdıran, 
Rutubet 

Yapan 
Ev Sahipler.ine: 

Sı ıınhlnın dur ulmuı, r• • 
t ubctin yok edilmesi için ıoe 
tertipler le ve teminatlı olarak 
tamir ve yeniden inıa edilir 

lıteyenler: 

Kırali zade 
Hasa na 

••• • 
Mur.; caat etmelidirler. 

Her keain ,b eğendiği , acu& 
gayet pul lh cşık veren o• 

Kale ~i bi dayanan 
KAL.E .\mpulüdür 
Yalnız bir dds: t ec · übe e.tmek 
kafıdir. 
Bu marka) ı h~ r 
yerde ~Lyıııız . 

~A~~~A~~;( 

~~ Yeni bileği ı 
~çarkında ~ 
~~ bilet ir:niz ! 1 

Ustürnlar, berber [ 
{ \ maksslara bayanların \.t 
~ t erzi , nakLt -.e el iti 1" 
~) m21k~~lar1 doktorluı:ı ) 
~\ cı mehyat maku ve bi - ) 
(\ cakl rı olı:ul!u çocuk)• }} 
{\ rıD eli,i makaslara ve \\.. 

büt ün küçük biçaklar '' 
(< ve çakılar piyata biçak }) 
(< ları yenı bileği çult•u ) 
ti Ja gayet mahirane biıe ~ 
({ t ilir . 

(\ - - ' 
1( Mur .. c'lat yeri : /) 
l Uıuo sokak bakı o'" I ~) 
(~ uıu·ld~ode Embiyet ıı D \\. 
(( Penıkar aa loou iT 

}!~~~iilıiö~~~~ 



ABONE 
Y1. llı1ı 500 1 Altı aylttı 30C , 

Üı; aylığı l 7S lıura,tur 

( Yeniyol ) ---
DA NESİ 

I a s t.rı Is ı u I ~tur R,,,k 'am UT 

Poz.arlığa tabidir. 
1QARŞAMBA Ç 'k 
ıCUM~RTESi 1 ar GA. Eı·ı:.. VE SiM • 

Eıki Nu•halo.r 20 ku uştur. 
r 

(f GAZETELER ~ (!:_ ARASINDA~ 
A/cıam - kadın erkek 

müncdra ı•••·. 
Yenlyol - lıar1ga olma 

•ın da münalıaıaya ra.zıyr.z ! 
A - İlci lıadın bir erite 

fi bnı•nci•n yaraladıl•r .• 
Y - Şükredelim iti bir 

lt•tlin ilıi erAre4i yaralamadı! 

A - Bir milyar mi/trap .. 
Y - Duyrıltla mabartk 

JayalJa : m•llalıa bizim de . 
firmenclere •ayandan bahıe 
Jiyorı•n ! 

A - H•~lan~lerJe yatalı · 
ıoyııı ar ıırılıy or .• 

Y - Bizimki de öyledir 
inıallola ! 

A - SC O bin lıiıilik bir 
Haheı leao11eıi laa.zırlanmıı ! 

Y - _koca Habeıliler, 
dÜttyaııın d6rl hac«fıncia 
lliyl•nınefc baılıındılar Jot 
, ••• ! 

Zoman - Çin , Japon 
ilalilalı. 

Yeniyol - ne de olıa 
Ho6•ı. italyG ıuooıı kadar 
Jikl.Gtlmizi ~ekmiyor ! 

Z - EJirne •beJiyen 
:r'rlt iG/ccaltıın .• 

Y - Ondon f,,bii ne .. , / 
Z - Brezilyada iıyan .• 
Y - Onu ôıralt , çok 

asalı ! 
Z - Eltmeltlerin lıolitoi. 

Y - O hah" ku calama 
yaramız derindir ! 

Kaı u11 - lmtiyozlı yahut 
ban.z.,i be· lı.alor 11e müuae 
••l•r, memurlarına ayJfl 600 
liradan fazla para ueremi -
1•c•lc .• 

Y - Ya oerccelıler miy 
tJi G 6eyım, W•li6a allc>iZ 
liranın 11~ olJafana )'W 6il • 
miyorıan, yahat da noaıl Jıa 
aaruldıfını : •. Cen•bını.z da 
clüı6niın bir kere, oy otuz 
lira altıyiız.. Yetiırni)'ormu; 
wibi bir Je fazladan dem 
••rayoraan ! 

Başbakan 

yeni fabrikalar 
Ankara 29 - Başbak nı 

mız ıemlilüen istanbu'a dön· 
miıtür baş'..,akanımız merincs 
Jabrikasunn temelini atarken 
Yerdiği a a tukta fU cümleleri 
bitirmitdii· yarın ve öhür gün 
1aaayi p. oğnm1 m1zda da· 
ail zongulda kta iki f.ı. brika • 
nın t okreıainde bulunduktan 
ıonra aakar&ya cıöaeceğiz 

t imdiye kadar yapıl olard~n 

h r..ri ç bir b Cta ıçinde temeli 
atılan iılemeyebaıhyau ve brş 
laaacak olanlar için 25 milyod 
lira aarfedilecektir nu eserler· 
le yurlta y;pıl&c~ğı daha cıın 

. h ve daha kavvetJi ınisaHar 

arana bilirmi ? yıı~sın Cüm 
buriyet y~şuın At.türk . 

rlabeşistanda 

rıe,er oluyor 
Ankara 29 - Adiıababa· 

tian bildi ril diğJne gör~ h btş 
resmi cevenleri ıtalyan tekzip 
lerİDe rağmen makalle go ha 
ahi gueTloıoubi italya..,lardin 
iıtirdat ettiklerini teyit etmek 
ve bir çok çeve nle rde a yrica 

' habeılerin ıomaHye girdıkleri 

ni ıö ylemekt~~dirler . Royter 
ıjıaıı da habeş ~u~vetleri 

nia valvali ist irdat t.ttıkluiai 

resmi l;;eyaaa atf~n barardan 
bildirmektedirler. Aımaradnn 

bildirildiğine göre yeni italy•n 
baıkumandanı va fesini devr 
etmişdir 

Habeş 

imparatoru 
Ankara - AdisabLbadan 

bildiri ld iğin e iÖı e ia:paıetor 

dünotom o bil ile guıel karar 
i a h ı n ~ u lt.:ı:i t ' U duıieya 
ıitm i, di r impar•toııın gfnel 
karuiabında bulunmuı sava· 
fi yeni bir şekil vereceğine 

ye habeşlerintedricen mukabil 
taarruza geçeceklerine ihti • 
mıl nrilmektedir. 

~---------------·~----~------~----
Mu s s o li n i ölülerin anne ve karı 
larını kabul ederek mukaveme~ 

ta · t · ' svıye e mış .... 
~~ka.~a .. ı -- Romadan hildırildiğine göre Mu-

Fsoh :. ı buyuk harp ölülerin in ancelf'rin ı ve dnl 
karılar~n~ ka.bul etrn:ş ve kendiJ~rıne karşı muka. 
vemet ıçın dırek tıfler vermişt i r . 

Mısırda yeni kararlar ! , 
~~kara 1 - Kahire4fen hildırildığinr. göre Veft 

partıs1 923 temel yasae1nın tekrar kurulm~şi jçin 
propa~anda yapmağa karar vermiştir . 

Yunan kralı _Gir!de mi gidiyor ? 
.. ~nka~a. 1 - Atınadan hildirildiğıne göre Girit 

huyülderın.an daveti üzerine k ral yakında Girid 
adasını ziyi·ret r dccektir , 

H ~eş~e iler;, i lyanlar g~ri: her iki cephede 
de taar uza geç~rı habeşler italyan somalisine 
gir iler ..... Şımalde ha beşlerin nıuzafferi yetler;: 
Şiddetli muhar beler oluyor italy~ nıar Aduaya 

doğru ç kiliyorlar .... 
Ankara 2 - Adiıoabahadan bıldirildiğinc göre 

giiu~y crphesinde hahf şler Gorahi istikametinde 
tl,·ı lemekde ve İtalyan somalısindc·ki damaravı al-
nı ı~ bulunmadıklar·J nuı kail en in 65 kilometre kuze 
yiııdeki ve yeni itai yan hat Jar ın in geJisındeki Aba. 
:. o sn tlarında da bır kaç gür. den beri siddetli mu-
hareLeJer olmak tadar. ve itah·aı1 ların zaviatla Adu-
ay a doğru çekildtkleri iJave o1unmak tadır. 

Rasdesta, emrjnd ki kuvvet-
i rle italyaniarı sıkıştırıyor .. 
bir meydan muharebesimı 
var? habeşl r 1,000,000 

ingiliz ahyor! 
Ankara 2 - I t~lva - Habeş etrafında bugün 

alınan haherlfr ras Destadan ilk hcıbeı lt"rin alın .. 
na:;ı oldu~unu bildirmekde idi bu haberlere göre 
ra~ desta emri altındaki y · rmihin kadar Habeşli 
ile~ on bir kaç gün ıçinde dol dan şimaligarbi it . 
tik ametinde ilt>ı lemekte olan 'TIOtörJu bir italyan 
kolıına. karşı yaptığl hucumlarJa bu italyan ko!unu 
duı muştur. - . 

Rds desta küvvetlerinin şimdi imkanhasıl o!ur 
,>lnrnz bir me) dan mubarel e .. ine girışmek maksadi 
le İtalyanları dağtepelPf nde Jac'z etm{kte oldakla-
:ı ı~nn oJurı maktadır Bı r Fn~ nFı z ga:t:elesinin lond-

. radarı a1arak ve diği bir Jıaheıe göre habeşlerin 
bir milyon ~Ylg1liz liralık iatikraz y pmak m ık~a · 
dile~ am<·r k::ı da görü~nıeJe de bulunduğu teyirledi l 
mcktedir habeşler bu ıstıkraz karşıhğ1 olarak yenı 
:ieu petrol ımtıyazı vereceklerdır. 

Ü ER 

BİÇKİ 

O i K i Ş 

Kamutayda 
yeni büdce 

Anparo 2 - Bugün ka 
m utay toplantısında bo :z.ı da· 
irelerin 19 3 5 rnali y t lı bü t • 
ce!erinin bazi fa•ıllerı a ra • , 
• ınıla mün•kale yopılmc sı 

hakktnduk i kanun layıha•ı 

ile günde/i~in de bulunan cii • 
ğer k anun layih•ları ka l: ul 
edilmiıeır. 

6-12-935 
Cuma ıünci akıamı 

YURDU 

SANAT 

• • • • • w •• 
DIREKTO VE GRETME N I ISTANBUL 

yAPA SELÇUK KIZ SANAT MEKTEBİN
DEN MEZUN - MÜRVET 

Açılm1ş, T lebe kayıt. ve kabul muamelesi ba~lamişhr . 
Kayıt paras1 ve ay!ık ( 3 ) liradır şahadetname alanlar Modern Terzılik 

Sanatı gerceklen öğrenmiş ve istedıkl ri yerde Yurt açmak selahiyetini 
kazanmış olurlar . 

Tuzlu çtşme nıah?llesi Deniz ~okağı Nç = 4 


