
yurt daş 

FıTRE 1 HAVA 
KURUMUNA Vt"f 

Si '3""asa 
F acıa uasıl bir sonuçla 
~ona erecek ? 

T e 1graflar, a rttk her gün 
Hrı&eılerın yeni bir Zcafer 
haberin& getiriyor. ltaly anlar 
bu haberleri yalanlıyerlar, 
fakılC ö/Jür yandan da Roma 
da neıredilen reami teblit/., 
cephelerde ö ıemli hareket 
oLmaclı•ını ilan edi) or ! 

Cephelerde ltulyan hare 
kete durmuştur. Fak at, ge -
rek Hat>Ef rumi teblitınden 

ue 6'rek )ab1Jncı oj m.lartn 
oerdıli haberlerden anlaııldı 

ifna ;öre Habeşlilerin h'l'te · 
keti h11rgün yanı bir aıc:ıklılı 
la inlcııaf etmek aaretıle ılttr 
li-yor.. İtalyanların iki ayda 
çolc bü) ük emekler aarfede •. 
relc .,frJıklo.Tı yerler Üf be, 
6iın it;inde elleriıaclen çrim ı 
bu unuyor! Habtıler, etlerine 
• 'itila ot c,p/ a e ırçer 
•"'t;mez, ıtalvonlar ı~in Z.'lpte 
dilm•:ı., 6nüntle tlaıalmaz hir 
lac.ıod oldular J italJ o, ne 
'Y' plt, ne yapı) or oe ne yapa 
calr Ayni yola t;ılı11n ba •ua 
t," ccoabı ıa oluyor iıta : 
italya yopoc,,gını y•ptr, •ıra 
ıimdi Hab~ıler ndir, ve en 
•on yopr.cafını yı pacalı o lan 
da inııltere oloc /dır ! • • • 8'u halta cenfVrede on 
••lır~ler komıtui toplanarak 
Pfltrol youtırıı lıeaan/tflıre ce•. ıtal a borı'li ıa•aciıl.ın· 
daıadır lı.ı , parı•te uzl ıme 
••c.! ,,. ataılırlımoya lhıılan 
lll'tlfll' • 

Fı;1kat la pnka ~din tia·. 
ram learıı•ında a~ioıına, yanı 
laem ıtalyayı memnun •de cek 
••m el. laalN;tıieri mc:itmiy• 
.:elı bir telıf nokta•• na•ıl 
halanı.ca•ur. ttalya hallameti 
ilti ay eoueilıı.ıt•ktif Leri ret-
rletmiıti, bu pn daha mıha· 
iı olmıyan bır telı.lıf ı kabul 
tderH dalyada •auıntılafl' 
hu•ule ıeime•incl.,. lcorlı.al· 
naea mı ? öyledır ama. c•p· 
he/erde ılerı •itmek imlıdn· 
lora tcmcunen ortadan lcatk· 
DUf oldulıten •onra baılıa 
yopılacalc ne . ;, , b•ıoaraıa· 
cok ne çar• Jıaloır? 

Gaa 1a•al' ela ~e•inleı 
tiriidütıcn ıonra dalyanın 
eli /tola bnilanmıı o'acalııır. 

Maıolini çetin bir imtıhan 
ı•t;irtyo. hıitrin umutlar ıalh· 
tadır. ıkı ayılan heri ıarfedi 
len pard , ın•an ve ita/yon 
milletinin . i~zd nef .. ; ~rcan 
,...,.,, ol•oydi , ı~yl~ . bir 
polıtı"/i• oyrıııiyie 11111 •fende 
aıyrılıp çı fımc lı miıml,üntla, 
italyacla •ar •rn.tı /cor/caları 
olmc 10, ııne ba •ıyrıltp ~ılı· 
m., ~ m•lıyni miımlııin •6 ü 
nirclii Balcalım, Jün)''!-Y• oe 
aiinya- ıle qera&er bi•i "• 
mercilıta hıralıon ha lac:ia 
naaıl bir aorıaçla ıona ere· 
c:eldir ? I 

L elı.ir S " lıiıti Bekeı 

Takas nehri 
civarinda 

Aakara S - Takıze neh 
rl 1akıaında btiyiik malıareb~ 
aia •u'Ia baldDia balter '"' 
11,0· ' 

12 ıncı vıl 

Ati nada 
V t:nizelist taraftarlar1 2 
gazetenin basımFvi önün 
de üç dina"'Ilit p:ıtlatttJar 

Aakara S - Dün Atina · 
da bir mütek; it genenıın 

evi ile Venizelııt tar&ftarı 

ve aleyhin ı iki gazetenin ba 
s lmskta o1 duğu mat'ıaanan ve 
ilbayın evi önünde 6ç r i ıa 
mit path mış ve ehennniye' siz 
basar vermittır. 

iki ceph~de 
peklenen 
hazırhk.ar 

Ankara 5 Royterin 
bildirdiğ'ne göre habeşiıtan -
d ~ her ıki et phede bekleme 
ve b :ıırlanma devresi denm 
etm~ktedir imparator dess'se 
de Habışleria kuzey ordu•u • 
r.un muhtelif şt:flerini ka' ul 
ederek durum bıkkında tafsi 
lit ve izahat almakta ve ıü · 
el miipvirlerile birlikte müı · 
tak bel b \rekatı tetkik etmek 
tedir. 

italya hab~ş 
anlaşeıcakmı? 

Ankara 5 - Cenevredtn 
bildırildi ğiae gö e it•lya , ba 
b~t anl&t:ıınhiının yakında 
müslibane bir bal ıu ·etine 
b!i,laamua liülPaliae ..Aair 
Roaa ve Loadradaa ı len 
aailerler hakkuüla •iital•alar 
Jllrlten •illetler cemiyeti Ce· 
venleri iki tar5 ftD birinin laer 
halde u •~lhk gösteımiı olda· 
juna aDCik abuan auabat11z 
haberlerin tereddiid nyaadardı 
i•aı söylemekte ve ba ayan 
oa ikiıinde yapılacak ouı.-kiz 
ler komit,ıi topl .. •m11.n.n hu 
ıüa için ıeri k11Jm11• ibtim:- li 
olmadıiını aliv• etmektedir .. 

Fransız ingiliz 
Eksperleri it ılya ha· 
Le~ hudutları bu ıunda .. 

Ankara 5 - Hav11 , j 11111 

nıa bildirdiğine\ göre İtalyan 
habtt davaıknın môıl baa bir 
terzda baUi içia bir proje ba· 
urlamağa memur f111111ız inıi· 
liı ekıperleri ılalya habrı bu 
dutlara boyunda tasb blar yıp 
manın 'e iblyaya itletılmık 
liıere açık;;..bir 6 ıe ve bahe 
fİ•lanada luırldenizde b .r m b 
reç veıi meı aia •v•afik ola 
c•i••• temlim etmekle bera • 
her bu buıuıta laer iki elra • 
perler araııada. çok iaemlı fi 
kir aynlıldan •udar • 

ingiliz 
donanması 

Ankera S - Londradan 
bildırıldığine röre cebeUütarik 
dı demirli bulunan inııliz do 
aanma1ır:ııa muhim bir kiımı 
ına.aevralar yapmak üzere at-
ha denızıne açılmıthr . iy1 ma 
umat alan İDliliz çevealeri 

b11 cev h'l1D Y•P1''.!l•ıladan 
akdeaızia vaziyetindeki ı'!rıin 
ı:. bir parça zail o1maı ol.iu 
ia 11eticeıiai çıkarmanın doi 
r• olm11•e!l!i·ıa1 ılylem:!:tı • 
dir , 

Savı 2096 
Tür/ıiye 

r 
1 

Cumartesi il 
7 

ı nc ı KANUN 1935 

Direklörıi, Baaya~ıcı•ı , L BEKiR SOKU~/ _,, 

Yeni Türkcye ve önderi 
Yurddaş: 

Türk toprıit11.1• htl •• 
aita deterh aatikalar •• latiht 
eserltrle r'o ' u ıur . Bualar Bundan kın bir zt-mlln 

f vveJ Cumar başkanı aleyhine 
ha zırlanan bir komp'ooun 
meydanı ç:km ısile bir kaç 
müteeasir ve heyecanlı giin 
g •ç:ren Türkiye, bu s•neki 
ulusal bayramını h ,, Z<tman • 
dan daba ~üyük bır J<Ö •emle 
tes'ıt etm ·,tir. Koınp'o mey da 
na çıkll\ca bütün memleket 
şiddetle protuto etmiş ve 
devlet llaı'canına karşı duydu 
iu ıedakat ve sevı;yi bir 
defa daha teyit etmişhr. işte 
hülüa bu badiıeler, u'uıal 
bayram üıerıade derın tesirler 
bırakarak, onu, Tü·klerin kur 
tarıcıll K•mil Atatürk iç D 

yapıl•a tek ve mu · zum :,ir 
tezahürat haline i.coymı..ştur. 

Katnil Atatürk'e, bıtmıia 
mıh u ı o\ı 1 Hr a'u u adeta 
bir hı aka teklinde kurtara 
rak yenijea bayata ka•uş•ur 
m•k ve bütün kuvHtıerini 
kaybeden bir mi lete ıaraılmn 
kudretini iade etınek imki111nı 
veren ve nibayet biti• bir 
diiayaya kartı ıelmek ciir' et 
ve Cfll&retini b• hı edep ıey, 

üç bulıttan ibareltit. 
Bunlar : Bir riyaziyecinio 

en ince ihtimallere kadar be · 
ı • pl.yan inıa kabiliyeti, bir 
aınt '!d•mıpın yılmu atalıen 
lıi& •a a~ye{ "\}t feyleıOfua 
01ru11 iticWıdir. bi ilç lmil 
keadiaiaia bu ö ievia laallaae 
me•ur oldai'a hakkındaki 
mukaddea iaaaçla . bj lqerek 
onu buıiin bulun4aj'u mevkie 
çıkarmıf, yaai ulusunun y.ra· 
bcııı, yeaıleyiciaı ve Öaderi 
yapmııtır. 

Herne kadar onun: Su bay 
Okulunda iken riyaziyeye olan 
kabıliyeti berkeaia dılckat 
nazartnı çekmit ve oaa Kemal 
adıa•a takılma11aı mucip ol • 
mafH da, bilb1111 bu kabiJi 
yetin onu ile11de ıo;uk kanla 
ve maatili i ciiifünüıü ile en 
büyük aiyH• adamlanadan 
Dirı yapacıitaı kimse tahmin 
edeıDemiıti. 

O, ıenç Türk devrimine 
kanımad•D aea•iz sedasız ya· 
ıamıf, fakat oadab ıonra ıe· 
lıbohı miidafauıada fer~f ve 
lıyakatlı, ıöhret sahibi bir 
general olar•k Hfaftan geri 
dönmüştü. Artık bütiia faali• 
yetinin ba noktada nibıy-.te 
erdiiı umuluyordu. 

Halbuki aııl faaliyeti bun 
dan ıonra b•ılıyorda. 

Vatanını faaatık bir ı !kil 
de aeven Subay, memleketinin 
yanlıt bir yolda ytlril -'lliünO 
idrik ediyor, fakat ne y p · 
mak liıııngeleceğiııi kat'i 
•urelte kutıremİ)Ordu F•k•t 
bu tereddüt ve bekleme zıma 
Dl, bir ı~yi idrak ettıkden 

ıoora, derhal harekete ıe~ • 
mek iıtıyen bir lcieıe iç•n çok 
acı reli yordu. M "'mleketin dıt 
ıiyHaaı mümluin olda(u lı"' • 
dır lurııılıtı. G ılip dıultt • 
Itri" laer bCriıi, Tii·Jı:yoi "*"'H ,.,.,: ~ir /ıqJtJ.ıı fai 

to Ü olarak kullandıtı için 
barı, müzok ~releri wittilıt;e 
uzuyor, komJa deuletlerin 
azlıklar üz.erinde iddia ''tik· 
leri h•ıklar h ?rgrin biraz da· 
ha f azlalaş •J or. 1 ürlıiy~r: İiJ 
Aurupadaki oy.ıfı tamamile 
kayclırılm•k iateniyor, müalü 
man alemi mütemadiye '1 çö 
küyo , yıkılıyordu. 

Kamalın 311 '-üyiilı mezi 
yeti, bu .Jaram karıuında 

i mlıtını11 •ınırlarını oçıkca 
anlamıı oe gayu ni tubit 
etm ·, olma•ıdır. Bir zam -ın • 
lor A•yayı o• yarı Aurapayı 
kaplayan e•lıi parlalı o.man 
lı cleoletirai yıı01iden ltarmolc 
fcltrini lıolaylı 'dtı ferlr ednek 
Uluıal Türk deoletl lcarmok 
Türk torua;ında T drk lıanını 
n ula alaz.a efmek ue Türlr rr 
k ını mahuo lma~tan kurtar • 
malı ö.ieu.ni yüklendi. barıun 
için de yau,,ş yaoı,, adım 

adım ılerle-,ordu . Yabancı 
U'1aarlara lı <ırft duyalma•ı 

Jaaımwdıtn mQluoımet hiıle· 

ri 1İ aı ıtıd.ın yakarıya, hal 
ktn rulaundcı, kölı !ı ıtirmek 

için mütem Jclıyen Çfllıııyor 

oe lıoaanılan merhnleleri ni -
hai Zafere ulaıtırrnalı ü.ıer• 

bir çok fedaıarlıltlara kat -
lanmaj'a mt!cbar o !aJ ordu. 
l>tyelnl.rlıt iti, bir o,.da defil 
falııc bütan bir ala•, T ürlei • 
yenın /atik/alı için • aoc; ı -
mrıtır · 

Si lalala ye pılan aauaı ile 
birlikte memleket içırıcle bin· 
4erı:e yıll k araane il•, inle 'ra 
aa avaclıi• h2lde laald lıölıle 

ri •oilom olan telalr.lrilerle, 
aaUanat Ot! hilaf1:tle tle mü 
cadele etmek lôzımJı ki, ha· 
na da aynı derecede •a'bır, 
aaım icabediyorda. Dolaa 
ıo 11ra biıta 1 d ıiny ., - ı.oılanı 

lan deorım oe it lunmtı •••· 
rinin mantıli.i netice ·i oltiala 
h-ılde • Kamdı'ın a/dıfı re • 
lorm tedbırl .ırtne ue brı ted 
birlerin Türk ulu•a tarufın • 
dan t reddütalı"ce lubulün• 
la ıyr t etm ·,tir. Biraz. fazla 
cHu "OllC ı bt Ju an yenilik 
ler, Ô11tler,1 lrcırşı mut/alı bir 
•iioıın bHleracl li ue çürilı 
b ir ideo 'oj rai11 yerine mılld 

ue l•ttkl<ıl mellıamları ı ı/a 
t1uı ele ı bir ya1'• i •~ltiili 
için m:ıoaffak oluyordu 

- Afkr sı dörtde -

Türle U uıu .. ua dii11yada ılk 
kültürü kıırduiuau, Uıaıamu • 
zun oaıka Uıaılara k6ltiir 
ö:ıdcılaii ett iiiri bittin acuna 
tanıtacıdc tıbidlerdir. inHnhk 
küıtürünün ku·uluıuada, ıeli· . 
sım ınd~ ve Herleyiıiade Tihk 
U uıunun yaratıcı •arlaiını 
gösteren, l u ata an d:- çlarıaı 
korumakla, ·Türk • Tarihi • 
nıkorumuı o'u•uı • 

Yurddaf, U!u Cumar Bıt· 
kanımız Atatörk'üa ylice Ôıı· 
derlıii aJt r. da • Türk Tarihi ,, 
ni bıılaııi c ndaa bathfınak 
incelemekte olaa we • Tlılc 
Tuıhi • mh eakiliiiri te•lt 
liiini •• yiikı~ ltltea 
düayaya taai... çÜf•• 
T ü r k T a r i la Kftila 
bütün çdtşmal .. .t• tarihi 
eserlere dayan .. 'ttn • r . la 
flerler, bepıaizi• uıu,i, 

müıterek mah•ııdır. O-• 
için bu eseıleri yıkalmaktaa 
harap olmakt••, yamaaca ~· 
ve ellere r 0 çmektea kora •• 
nıak ber lürk içia Utaul 
bir ödeTdir. 

Ynrddıı, Ba iJe•i c..ıa 
baıla ferine retirmeje ç•l•f· 
T•ıitıi eaerler ba\ar, 1sl1le 
eserlerin yerlerfai-rOrlr nya 
i•itinen, bu ewerleriD t••n 
bunua eline gtçmeıiae mey -
dan vermede• •kelere Ye 
bll~l••t --..-.......... 
ver. Keadi ker•tliae ••lllı 
ve Tarılı dnirleriai alt Qat 
edecek toprak kasılanada 
bulu~••· B6ylf'lıkle defi•• 
arayacai•• diye, ba!ac•i'• 
eserler ae ı•n•, ne de Tar ila• 
yarar. S0 na atalardan kal••I 
veya "liae g çeit oı • .- Taıihl 
'aerleri de yabaaca ellere 
lnptırma Elitüm baalara al• 
sal kuıu:r.lu.ı verm.ak btlal 
amacın olıum. 

TÜRK TARİH KURUDu 

\'eni bir 
çarpışma 

Aakua 5 - Tijre cefla• 
ı iadea bildirilclijiae ı... iki 
taı af ordulafl'a'uıada Mf& .. 
ma ıababı bir ÇHp .. a Mk 
leDD'\ekte.dir , 

Başka bir . 
cephede 

Aıakara 5 - TemW.. " 
graltba cephelerinde çetla çar 
pıımalar . devam etmektedir 

GEREKEN iŞLER 
ı 

Fıod,k iş', h~r iki crpheden tf-şkilatlan•hrılmalıdır! 
Fıudik ftrüniimOz, bu yıl da b•t boı'uktaa kurtrıılamamııtar 

bu yiiıt m lbıul, mustabıil ceph~ıi .. dea de teşkilitııa kalchiıii 
için:.lirlli, ilk iki ay içiade memlekt=tia zarara yiia bialeıi •t••t 
tar . iki ay ıoara yirmide kuru•• ı tılaa fındık i\(i ay ••Yfl 
oe1'>et on alh ku"UitaD satılm : şbr • 

Must ıbıil cephesi deateklenmeı, ihr•eat cephf s'. tetkilitlaa· 
dırdılm1111k, sıdelbecedk_y~~~· mf abıulu, ço1i ahaakla bera'oer, bu 18 • 
ne en ço • a Ufır;un ııtlua el ien çı~mıt olac .. • Da bi Ü 
lı' etmemek Ji1ıındır . il ç 1 P 

Y •pılacı" iti thıdiden yapılım maıbluil cepbeı'ni de dek 
lımılctea, tbrıcat ceplaeıi trıkiJAtJaıdırmakhı bııka 9 L 

1 
-• 

yo'ıdıır , .,..., 1"' 



2 Sayfa 

Açık 
Mektup 

Bey Belcir Stilıtiye 

Sayın bayım : 

931 71/1 eylül ayının ıo· 
nunca •in8 , Tra6zoıa ayalı 
•a•tılım a11mon lamam , 69 
lcilo ••liyortlam • ıiıntli lif o 
oerem Tra6aon clıhlaranu 
hrcaralc iıf o-.6aldalıi acanofor 
yornlartlan ı,;,;"• letlaoi İf in 
witlerlı• oı aaıı.- 6a yaada· 
r1111/a • Allalaa ••marlaclılı 
derlıen fama• 58 lıilo ı•li: 
yor•• T r-6aon 3 ••nede 11 
lıilom•, o .. rcaaına y•tli. Ha· 
yır Tra6aon delil Tra6aon 
arayı yedi. 

A•lata71• : 
Geltliii•tl•n ılf ay ıon: 

,.. iJi, 6ir aa6a/a , icar nırntla 
miduı ..,.cı ile illa/erimi 
açtım. Gelen clolt.tor lıanıma 
o•ı11ce1ya icatlar /aer ı•yirni 
.... Y•• •naif nefic•"• • filo" 
~ .... '67lemiı oe 6anan 
al01101 ..,,. iflİfİ•İa için-
7.,tl ••lalalertlon ileri ı•ltli 
... ,,,,..;,. Ba ,.., •• ,. 
lala daMfa ı ..... yolı ti•· 
fil mi 1 So11raları •ayın 
Y •iyol tJ. tleierli i•aan 
elıında ı•larin ıa tlerıl•rini 
o'ayanca , 611f'atla lifon11n 
iter •en• 7hl•rc• lıiıiyi ne . 
ti.,. 6ltlb,,.,._ anladım o• •ca• luırlaltlatam için ıılla· ,.. ,.,,,.,,i,.. . 

1 j.J ._.,; 10.sıntla tl•L 
u ',tl.iri,ortiaın afetlen#Nri 
atl.tliıwli : ='•iatlen fllılılı· 
t• ,...,. Wr 6olaf-'• .,,., •• 
fil alır• • '-racia "4a a,nı 
fe,İ ,.,,.,.rtlarn, 6ir Pn 40 
fleNee Mr•rdlc yaıtıın, /a,,. 
•a Rrraaı. tlo/ator f•r• 6ala· 
rantlı • ••rmr•lı , niıadır , 
•irJaler • lııaıl •taç yoprafl. 
- Mrtlılar, 16a61116 açtım • 
• Hacı••ıirtl• • ata 6indir· 
ailar • •ı•r •••rintle "•rma• 
,,. luıli• ol111Gtlc1ı iç in •ım• 
f-'• ..,lallılar. • ıaoa • lı6 . 
,... ltua t.Uilin• 66y/e 
f&ifıın • ,..ra 6a laa •a oar· 
_, İfİlli IGÜii •tmiffım . 

Tra6aonan ıolıaiları ti•· 
nis• 111400.si oltlata H ıı/air 
d• hooa cerya.ı oldap İfin 
yasın çoi ı ... .... r•par· 
mıı. 

S. yktl• laer yas, d•iil 
.rehncı • yerlileri hile laaoa 
•r•r .. , • Atafiiri iU. ftrel 
Nrdifİ ...... n araya rela6er-
'ilı ••İf . aeniu .,,.., cacl· 
del•r 11fı/...,ını ••rd•iı oe 
Atoliırlı 6aloarının illa ba· 
moıını lıentliıi oa•maı .... 

Ba cGtltl• çol ıtlıir J'•ni 
•itıi, dİl•rl•rı 50 •••• •onra •• 

Fıntlılı lıa6ofa. . • • •~n• 
Yeniyol tla arayın ilanların 

fltı lla111C1111, fırın Oe ...... 

eatın lantlılı lıa6atrı yolımaac 

nan 1aaalı •tlildlfini oia1an· 
eca M lıatlar aıoinmııtirn. 

Falıaı lııı ••linc•. •ra7ın 
la., 7G•oiı ıif;i 6u ya•aiının 1 
da la6W111da olGaiana t!6r· 
dlm • 28-10-1136 •cce•i 
Git 1 of aralı •ir Ju6/e Hfİ )'a• 
iarda tla yosnırflı• : HaflG 
cn,.nı of ,..tlıfl ifi11, ••lıalı. 
lorla ( Gir•6ın fePe ı•lılin• 
ıl• ) lao•o7a yAlıeelen foa , in••• ••I•• alaır .. lı ,.,,,. ,.,,. ' ,, ....... ;,.. ,,,. ,.. 
µn ı•ı•iıortl•. mtndilim/, 

Türkiye Gen ~ı 
Kimyakerler 
Kurumu 

Merlıezi Ankaı tıcla olarak 
o• her ıubetlcn ,,,;,,,,;, bu· 
lunan Türk kimyakerlerini 
6ir ar•ya toplayarak, himya 
ilmini ona )'Urdamuzda elbir 
lili ile -yü/ue/lme/c üllıüıüyle 
ilıi yıl evu•l « T cirkiy.r umum 
lıimyakerter cemi) dı » adiyle 
6ir ırrHle/ı birlili ku,.almuıtu. 
Ru lıurum ll~t;enlerde Anlıa· 
racla lopladıfı yı;lılc kurult :ı 
yıntla iımini Türkceleıt irmiı, 

o• i/ıi yılda kazan ciıfr tecrü-
6elerle Ho• nizomnamHİnİ 

••ni,lelmi,tir . ha yıl icin 
' hay•iyd diuanına Ankaradan 

aaylao Ahmel Vef it L laçay 
ile Araarnan NurEtlin, iılan· 
haldan p, of. Narttl in Münı;, 
&.letliye /ıim) ohanni müdürü 
Maaıala Mulali• , Elıo~omik 

helıanbfı lıimvalı• ı i Mehmed 
H•lal, M•rlıe.z: itiare hP.yetirı e 
Je A.nkaradan beledİJ e kim 
yaAıeri Vahyi Ô•arar , Yük 
Hlı aira~ I en•tİhiaünden i•-
lentliyar Eıat Dr, Bedii l ok 
tay , Kırim , Ömer Çatlar , 
Leoazııntian Ya~bay Niyozi 
Yıiz6aıı T eolı k , Fen oe • .ı-
11allan hınbaıı Hayrulluh ; 
Maralı:plil• Y. Z. E nd,. 
Hamdi Ôm•r Ht;ilmi#erdir 
Gen•l bcılun Vahyi , Gen•I 
f'ttlırefer İ•fentliyar E•al , 
llahcı•İp Ve.znetlar Teofılı 

olmoılarJır • · 
karrım atlre•İ : 

Anlıara pôıta kıJıu 50 dir . 

Çetin bir 
Çarpışma • • 

~akara 4 - Bir Adiaı • 
batla teırafi da 30 ikinci 
teırinde Makahenin kuzey 
doiaıuada vahu bulan çtt;n 
bir ÇHp•ımada italy•alarıa 
elli, babttltria on be ı ölü 
verikle~ini ve itaJyıaların 

tddkaçarını yaımıkbdır. 

ataımı , burnumu ıılıadım • 
Jalıiluda bır ıüçlükle nefu 
alara•, paı fi hrnc ı.na kati<. r 
••lmiıtim lıi .... 

Kalorifer baco•ından çı· 
lcan lıntlılı kol Ufa o'umonı , 
caatleyi ltoplodı , daman • 
iatlar lıe•ifdi /ıi elıldr.lı lam 
balarının Z.İ)IG•ını fark etmek 
müılıil olrı)'ortla . ider İ•I•· 
mez fen.rffü• dtifim I u Ja, 
111on fiierl•rİmİ kaourtla. •i~ 
laal ev gelebiltlim, maılrJfa 

lıoııam • Yıbcimri yılıorken 

•l&ımdan lııkırırcaaına kan 
ı•IJi . . tlo/dor : _ c ,,,,/er iniz 
yor/cantlar foz )almamalı 

İfin of.z:ınızı 6arrıu uza tılıa· 
f ınrz, tabi leneflüı etlemecii. 
n °.Z: İ malla 1f %Ph:r'i bir fQZ 

olan lıntlılı kabuiu dumanın 
tla , İdeınr ye i•fcmiye c · ier 
Zerinize c:..olJuranr az;. ndice· 
de : ihlilıan olda ciferini.ztl• 
lcalın tlomarlortian biri pot• 
latlı, lıon•ımatlan lcıpartlama• 

dan J'Ofacolı•ınıs • tletli • 
Atlele file "J.ı;ı;,,,, ıtr 61116 
lıol damarlarıma "calc:a-" 
yopblar, iıl• INn h•yle yen il· 
tliır(, Allale ••ritle luılanları 
io•11,.. , Soyıılar • 

BORHAN GORE 

(YENIYOL) 

italyan 
Tebliği 
Habeşliler ne 
yHpı} orJar ? 
Ankara - Çinclen bileli· 

dirildi;ıne göre geı;enlerde 

ı ulu lıopcinın muhtariyetini 
ılcin cıtmıı olan .) in you IHng 

öldürülmüılür , Bu 11ürıkiı 
ita/yan bildirili c ıphelerda • 
ö-umli bir hacliı J olmac:lıtını 

yazma/dadır , Jcu,ıuetlı habeı 
kıtaat,nın takozza cephuile 
malcalle üzerine yürüyriıleri· 
ne deoam ettikleri ue il ılyon 
lıuuodlerinin lazyılaını bir co q 
nokta!ar.lan k •rmak niyeti~de 
görünclüklef'i aımaratlan Jtil· 
dfrillyor , 

ingiltere 
parlementosu 

- parlemento buıün ıçıl 

m•f'ır krehn açıht nutkunda 
bük Cnıetia dıt ıiyaaasını'!J mıl 

letler cemiyetinin kati muz! -
bereti esasında yapacaiı ve 
bük u ınetia milletler cemiyeti 
nin yüklendiiri tubbütleri y~ 
riae zetirt Cfğİ İf ret 4tdilmek 
te ve İtalya babeı"ıtan ve 
milletler cemiyeli tarafından 

kabul edılebilecek bir barıı 

lehinde aüfuıunu kuUa~m•i• 
devam edectğibildirilmektedir 

Kızılay 
j--labeşUlere 
Ankara 3 - kıı.alay ce • 

miyeti Romınyadan ıelecek 
üçbin ıöçmea iç'n derincede 
bir •th1ae açmııhr. cemiyet 
ayni umında harpde yarala 
pın ~e bııta)anaD aıkerler 
için yarc' ıpa iıteyen 

Habeıiıtanada onbin harp 
paketi aöndermtie karır •er 
mııd r, 

Osman Nuri 
Sezmenin kumaş ser g'si 

T rabz;o un ince zeulıli , 
Hz;fin. lı ıc.iı ferz r•i .,oe lıu· 
m~ı fccımenra Ga.zaz Abdül· 
halım otlu buy Oımcın Nuri 
H.&m•n bu /ıerre iıtanbuldan 

en Hf me , ıon matla lıumoı 
lorı alora ~ ı•larimiz• tl6 •· 

"'"'"" . Erkek Aodumleri , palto 
o• parduüleri , kadın manto 
oe -ıay.) orlü#cl•rinı laer /ıueye 
uy.an olaralı •c.lııa p••r· 
mıııcr. bir •• ,,.. uaroylni.z 
mımr.un lıalacc k unu; • hu , 
re.lalcı m dı ıu halukaıtir • 

Nö .etcı Eczıneler 1 ! BU GECE 
1 Halk \ 

ı ~a:.1~:~~~ 1 
~ Ferah \ 

t ;a:•~f ;;~~' 1 

!10-12-935 j 
f . i~t-;:~b~i· j 

İNKILAP 
DERSLERİ 

Birinci Dı~rs 
RECEP PEKER 

Yifminci Yüzyıl 
Açılırken 

N bayet insanlak tarihi yir· 
mine: yüzyıla açıhrkeu, yeryü · 
1iinü kaplayae g .. nit Türk Y•· 
iınlarsnı~ bata puçuı ber yön 
den gülünç zayıf ve karmaka 
rıtık bale gelmi~ olaD ve ken 
dis ıni terkıp r.den cüzler Ha 
ıında bir bı ğlıhk kalmıyan 
oımanlı ımparato luğuou11 dur 
gunluğu içinde uyuyordu bere 
ket verkioki en büyü" imha 
va11talar1 ve en eıici badiee 
lerle bıle boıulmaaı mümkün 
o mıyan tek bir şey Türk ka 
Dl biıtün bu iÜrüıtüler için • 
de tem z kaim şh bata türlde· 
ri ba çöküotü içıade kalllının 
a11lıi nı ko udu ve sa•dadı 
dünyayı bah hk öraeii iÖıte· 
teı_n osmanh ordusunun )Ü" 
seklığı devlet idareaının kö.ll 
lüğüoe raimtn bu orduları 
yaratan bay Türk uluınaun 
kan•ndaki yücehkten deri ıe 
yordü . 

Bir kıç küçü" tec übe ya 
pıldı bunlar ~ ök batmadan 
tarıb içınde pek kıaa bir dev 
recik bile ieçirmtdta ıö11üp 
zitti. hnıımat ve meırariyet 
tecıllbeleri ... 

leryüzü Savaşı 
işte imparatorluk ba bal 

iç"nae bulu1ıu. ken bütün tuir 
leri dünyanın dört köıeaiai 
ıaraan yeryüzü HVU1 ıeldi 
çatta .biiyilk 11vıı y••ealeri 
de yenilenleri de HIHD bir 
ıaı•rı• balinde ıelıp ıeçti 
oört ımparatorlup bu ıaaırı• 
dan çöktil yıkıldı Rımınofla· 
rın Ruıy11ı babıburılarıa 
Avuatarya -- Macariataa farka 
doj'ru tıı·p ıeaiılemeyi ıı•aı 
öntındelli yıllarda kend ııa.: 
amaç ediaen Hobeaıellera!eıia 
almanyaaı ve öı111anl1 impara· 
toıluiu .• 

Bütüa bu çöküat6 içinde 
en ezg D waııyette bulanan 
oımaDll ımpna.toıluiu idi o 
imparatorıuk. ıçıLc:lekı biı bata 
1 ürlderı ııaular ıçıpae ve 'ıa 
lıdarda ıavı şbk bojuıtuk ıa • 
vaı ıouunda bu ıthkii Tilrki • 
ye topraklauna aüıman ordu· 
laı1 ber taraftan yanaıaaıtlar 
dı ber ıeyıni kaypelmif olan 
bu ~mpualorhık daıılan 6tekı 
imparatlnlukla•da mevcut bal· 
ııden ve v•rillllan kiUtür ve 
teknık.ten de mabıumrlu dıier 
lerınde mevcut varlık teknık 
bıııı ve bırDırıaı ıımlama kuv 
veth Lu daaıaıkiıl..ta bile fay 
dah ve Y' ıaucı Y&1ıtalar ıak 
hyak.ju101lardı oımınh impa 
ratoıluau c'1zıl••iai bır aray' 
getmp loplayabilece~ bu ı• 
rekh maıumeaea de mahrum 
du • ~avaı fODaada babmize 
bakanlar bııde darılıp JÜcel 
me deııl baaıt 1•1-•a ıçıabı!e 
hiç bır aermaye kalmad1iına 
hükmedı) orlardı Biitüa Jfrcl 
her bak•mdaD çöl VP çorak 
i dı Bu çöle banıı deierlı to 
humlar c ilulebıhrdi !Su çorak 
tan naall bar yüce ulaı yara· 
tila bilir dı 

lıte arkad•tıar beaak ve 
clütüace ba~ım1adaa luç bir 
ıey y .. pılamıy•cak ıaaılan bu 
malzeme nluı.uıdan yeni ve 
yüce bır devlat karmanın yo~ 
luDU l:ulup çık ım.k Türk •lu 
IUD• ve Oll UD ıaluıilıDa mil 
ye•aeı old• n b'hlia ba ktU 
yıtıDlaraaıa arkı ı adaa llatı 
tiirlderiaın ıeuf1euai 7Guel 
hD Ve Clhıy:arl' iÖılcriai ka 

«GAZETELER C!:_ ARASINDA~ 
Kurun - Konyada damat 

kaVf c aı .. 
Yeniyol - Diinya kuruldu 

karulıla bep ıeJin lııayDana 

ka•ıalan ;titip daıayorduk, 

bırak, kulaklarımızı• pı aı ıilia 
ıin buadaa ıonra d• kayna • 
aa da•at cemıi ıeyredeli m, 
za velh ıelialer de biraz ndu 
klııalar l 

Kuıua., - Ankara ea11af 
c ~•iyeli •• 

Y = Yaai Trabzonda ol 
mayan ıeyler 1 

K - Gıda maddeleri koa 
tı ol edılecek .. 

Y Nerede bulurıua 
bizde olmıyan bn ıe1leri ? ! 

K - Geçmit kanunlar .. 
Y - Geçmiıtir arhk 1 
K - Şim11H Çiadf' .. 
Y - O tarafa bakm11ya 

nktımız yok : rözümüz de 
kulaiımız da bep afrikada ! 

K - Mu11olini laa iıiı el 
ç:ı•le yenide• konuıtu .• 

Y - İt konuıın•ia kaldıya 
daba çoır. koauııcalllar. fakat 
Habeıııtanda neler oluyor, 
aııl ona ~ak 1 

K - RH Duta eJli bin 
aıkerle ltalyanlara bilcu•a 
hazırla Dl) or .• 

Y - Gördiia mü, iti Jetil 
ma ıa bı ııadaki J•••n koauı 
malar deiil, b61le canb ve 
kanb taarruılar bitirir itte 1 

Cumlıuriyet - lnıiltere 
hazırlaa11or .• 

Yemiyol - Aııl ıümbirtil 
1ak•ndar demek 1 

C - ltalya ıiel mld•faa 
tedbirlerı l'layor •• 

Y - T aarr uıl lıareketlere 
Habeıleria pıluç barakmıya • 
cakiarı aalıtıldı lyleyıe 1 

C - Yaaaa krah uma•i 
bar af kanaau çıkan1or .• 

Y - Deaene , Venizeloı 
cenapları ıeae ıabaede a6.il· 
'1eçek 1 

C - - Milıim bir proje,. 
Y - Mutlaka bia1m ura ~ 

JID, takıı• meaarlltaaa kam· 
1onetleri doldar•• proj .t 
ıidir o 1 c - Oıım piyı111, •. 

Y - Oaii•li bil••• ••• 
fandık çok dtltlii 1 

C - laıiliı kabiaeı:aia 
toplaatıaı .• 

"( - ltalyaa için f ah bay 
yır olmaıa ıerek l 

C - lbrıç aiıamaamelul 
Y - Keıkia ve keaia ol· 

malı dotruıa 1 
C - laıiliz d•ı itleri ba 

kaaanm bir ı6ylevi.. 
Y - Bakalım Romada 

uıu bir alriı uyaadınr 1 
C , · it.lyaa, Habıt da'a 

11 içıade mııır kaı ı• ı•••i•·· 
y - mıiltere ban" •••• 

mach •• ıaakı ? 1 
Ç - TirkiJe 20 Jeae 

ıoara i~i kıt'aaıa btlylk dev· 
letl•iadell biri olaca• .• 

Y - Ba çalıımaiuıa ıoaa 
odar elbet 1) 

C - Habeı tebliii italyaa 
ordaa aperit•• olcu • aç17or .. 

Y - Dar bakalım Jabu, 
daba Gç &in olda bıip baı • 
layah 1 
matbraa tirk iaaalibıaıa fA • 
ıaala ıüaeıi dotdq, 

Dera olank m6taa edece 
iimiz inlnl l"ın tarifi babıine 
itçmeden önce llu küççk 16 
tütme de a.zde batil etmek 
iıtediiim tesiri ayadarabilmit 
i•e• bMdaD ıoaraki deraleıi 
aalı mak ve kavra• k içİD k•f 
vetli bi• temel karm11f ol&q 
itmı 11aarım , 



Kızlay 
mecmuasını 

okuyunuz 
kızılıy mecmuuı 1936 

yıhndan itibaren genel kur • 
mıy gazdan koruma uımıni 

ııuri Ref~t ko:ul' taraf.odan 
idıre edılmek üzere ayrıca 
bir g-zdan koruma kıs&mı 
"' eklemek suretile çıkmai• 
başhyacaktır. Bu kııımda r•z 
dan korunma işleri hakkında 
sorulacak bütün sorgulara 
cevap verilece2'i gibi bu ıa -
hada yapılan yeniliklerden de 
buhıoluoarak Ü l 1isu111uıua ay· 
dıolanmuına ve bu yolda 
raatlayacağ-ı müşküllerio hc:r -
kesin anlayacağı bir tarzda 
halline çıhşılacaktır . 

Gudan korunma itleri 
hakkında ıo u\acak Ş'yler 
iUdPn koruDma itleri namı 
altında Ankara - Yenişeb :r 
de kııılay ienel merkez'oe 
gönderildiği takdirde bunlara 
Dlecnıuamızda ııruile cevap 
Verilecektir luıılay mecmua11 
iki ayda bir çıkar ve abona 
l~ıiııe c oiı udan doiruya gön· 
derilir bir yılhk abonesi bir 
l!radır abone b~delleri petin 
olarak mecmua abonesi kay • 
d le Anku.ıa - Yeoişehirde 
kızıh.y genel meı kf zi aımına 
KÖ nderılir. 

z •manııııızın en büyük teb 
likeleri11den biri halinde beli 
ren zehirli ruleria önemini 
ve korunma lüzüaıünü bütün 

U1uıa anlatmak ve öf;retm•k 
iç'n mecmuamız hiç bir 1{ayre 
ti elden bırakmıyacakdır. ~e
tek i.u vazifenin yapılmasına 
v~ gerek yül s~" gayelHi ıiz 

ce de malum buh.ıaao kızıla • 
ya uf •k bir yudım teminine 
rn~du olmak üz~re berkesin 
kızılıy mecmu ııına aboııe k• 
yit edıl·neleri meof.ıatleri ik • 
ti zuıadaad ır ... 1 • • • •" C) 

iLAN 
Tapn <ltrektörlüğünden 

Hoı kiruya köyünde tapu 
ve vergice kayıtlı bulunm1yaa 
(şarkın tariki am şimalea ı 1 · 
dullah ofılu recep tarlası ıar 
ben tarikiam cenubea yine 
tarikiam ile mı bdut ) hirbap 
firınııı ıenetaiz. ve kayıtr11z ola 
rık kadı oğlu namı diieri ha 
cı hafıa o2lu m&hmut ile gay 
ri müba dıl ermenilerdeıı kQ.ku 
oğlu nıbabetin tuarruf ve te· 
mellükünde olcuğu Löy ihti • 
yar heyetinin tasöikli ibraz 
tıyiedılderi ılm?.öbaberdea:aola 
şılm · ştır talepleri mıh•Uiode 
tetkik ve tabkık edilmek iiıe 
re 22 k evvf'l 935 paı:tr ıll • 
nü ıut 11 de mahalli aıe1~Q 
ıe 2idilmtk üzere 15 1ıiln aılkd 
de tle iJan edılmiıtir ~ ir hık 
iddia edep~er varsa bpu 1da 
reıioe a;uucaat eyle.meleri 
veya m' hı Jl i ııe itlmeleri i·io 
olunur . 

Yurddaş ! 

(YENIYOl) 

Temliken satış artırnıa ilanı 
Ng 
66 

V •kfı mahalJleıi mevkii c inci 
küçük ibrahim orlu mehaıet aia yoaıra nıbiyesi Arıeni ıır5 oda bir mutbah ve ahm müş 

temii hanenin nısıf hisae ıi " " 
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Serander yerinin nısıf"h .. sse~i . . 65 
yirmi dcnüaı fındıkl~ğın _ uçte~k!11 73 
beş döuüm fıııdıkhiın uçte ıkısı 74 
on dönüm fiad!khğıo t1tmamı 

7
) 

nısıf b's1'eSİ deiirmen ve yanın· 
d• erazi 67 
Fevkanı l-et otla altındı üç m.a 
iaıayi müştemil baneaill4de3h:ı 64 
bir dam altında bir fırın bar 
dükkan bir kahvehanenin tema· 63 
Kiremit hanenin tamami 68 
Bir ananın tamımı ~~ 

" 
" 

71 
72 " . . " EVKAF' iDARESiNDEN t 

• 

Yukarıda yaııh vakıf 1raUa mülkiyet üz~re ve peşin para ile uhlaca\dannd~n usu.len ar 1~ • 
maya ÇlkarıJmıştır ibaıeıi 13-birinci lıaouo 9-~5 cuma güaü öileden soua evka.f ıdar.eıınde.yar ~ 
caktır iıteyenlerin yüzde yedi buçuk ku,ut teminat akcelerile beraber r~vkaf ıdares ne ge~me_er~ 

Gümüş mecidi 
yelerhakkında 
Defterdarlıktan : 

Eski gü .ııüş mecidiye v~ 

aksamının 1 şubat 936 taıibih 
den itibaren her hanıi bir kıy 
metle mubadele vasthsı ola 
rak kuUandm ,y.cafıı ve bunun 
hilifıaa hareket edenler hak· 
kında da takibat yapılacr it 
:2257 numarala kanua müdbin 
ce ve i lan ediimif idi halen 
bu paralar mılaandıldarı vası 
taaile vergi borclarına muka 
bil alınmakta Yeya 54 kurut 
üzerinden mü '>ayaa edilerek 
toplatUnlmıktadır müddet n 
hitAmınk az bir uman ka1dı· 
i• için keyfiyet tekrar ilin 
olunur . 

ViJayet idare heyetinden 
Ekmiş olduiu tütünlt!rdeQ 

ia~i11r idareai amhH1na nok 
ş ın:teslim eylemeıinden ötürü 
mahkuıı olduiu 472 lir• So 
kurut p tra cez ll&Dı vermedi • 
ğinden ıayd menkul m1lınıa 
ıablm11ına karar verilen ka • 
vakmeydan m~h ,Jleıindeu ka 
lıycı oz'u haminin mez 
kur m• b ıHede hpunun t,.pini 
evvel 934 tarih ve 69 •~ 70 
ııra aumara11na mukayyet 
ıarkaa ve garben ho;corotlu 
oilu alıoin tarlasa timaJeo de. 
DİZ YO cenuoeo . hrikiam ile 
mahdut ve yine şukan borco 
rotlu oilu ali tariaa1 garben 
111 ehmet ali oilu basan niı 

hane1i ve babçui şfmalen de 
niı c~nabea luımea hacı lüt 
fı baneıile mabdut iki kata 
tarlanın 26 ıer hi11e de 24 der 
bi11e1i 1152 ıer hi11e itH>arile 
iki tarlada ''i 146 şer bi•senia 
birinci it•n tarıbind<.n itibareıı 
21 fÜD müddetle aç•k artır .. 
maya ctkaraldıiından iıteklale 
ria vilayet idare heyetine ma 
racaAtları iJia uJunur . 1 - 4 

• .. • - .. .ı; 

Mu6ikı ve. Radyo 
Meraklılarına müjde 
8iitt1u dilayada birinciliii 

"•ıa~aQ 

RADYOŞAUS 
Trabzon ve havab•i ac~nk• 

kunduracılar /\'tı 8 4 

Temljken satış artırma Hani 
Vakfı 

veni cuma 
kudretin 
şmn h.tun 
dabağhane 
emine ve ubri 
çar'u 
iç kale 

" .- kre bli 
E' doidu 
tavanh 
saçlı hoca 
bacı ali ağa 
molla ıiy•b 

Mahallesi 
yeni c ıma 
ayafilb JY 
bayram bey 
dabağhane 
çırşu 

çarşu 

iç k•le 

1Devkii 
ku gun dere 
ayaf lboy 
cami ıokağı 
dere içi 
alıc,. han 
hşban 
cımi ıokaii 
cımi ıokağı 

" tekfur çayır tekfur çıyır 
Er doidu 
bozbpe 
iılabt.ne 
dervie ali 
kale içi 

" Boztepe 
p;zır kıpu 

Çlrfl 
molla ıiyah 

kale içi 
tonya " kavak .;eydan taıhaae 

cinai D2 
Tarlı 67 
hane as si 26~ 

» j l 
ham;;;m 59 
hırap b'mem 293 
dükle in ars· s 31 
dük~an 38 
bahçe 3~ 
babe arsaıı 2;) 
ars' 23 
arııa 144 
medreıe ars • sı 8 l 
b; re 146 
bane arsası ve 

medrese 298 
tarla ve otlak 67· 78 

EVKAF İDARESİNDEN 
Yukuıda yaıth gayri menkul vakıf mallar tııülöiyd üzere 

ve pefİD para ile satılacağından artırmayı ç ~a.rılm·şt~r ih~lf si 
12· lncikioun 935 perıembe 16nü !apıl•cakbr. ışıten.lerın yuz.d~ 
Yedi buçuk temin tt akcelerile birııkte evkıf ıdaruıne gelmelıı!rl 

3 -3 

NEDKALMiNA 
ooooooo ~oo~ouoooooo Jooooo~;ooos 

r~ii~i:®ü~~~r:d~i: 1'. =g '.• ~~I 
!~ lst ~nbul ~akkalıyesının ~! 
!~ Yeni makinesinde ~ı 
§~ ~o hfil Göz ününde kavrulmuş hazlr çekirdek. ~ 
~~ ' n§ l!!JI ten çekilen enfes kahvesini kullan . !in! 
l!S!:!D &! ~L! ~!..~~ -1J1 ----_______________ ..._..~·----
r -· Necmettin Özcanll 

..t:-..ske:ri hastanesi 
ku.lak r.a. ü tehaesısı 

Hastalarını Semerciler başında Halk 
. , 

eczanesı üstündeki muayene evınae 

F İTRENİ HAVA 
VERMEYi 

KUF~UMUNA 

UNUTMA 

kabul ve tedavi rder .• 

+ 

3 Sayfa 

Bir mühendis 
allnacak 
TraJ ızon şarbaybğından 

936 bütceıinde m•ışı ar 
tmlmak üzeıe 100 lira ayl•k 
ücre.tli belediye mühendiıllii 
açıktır • 

Mühendislik diplomasını 
b eı iz of; n taliplerin Trabzon 
belediyu·n~ başvurmalıuı Uan 
o1unur. 4 - 4 

• 
r araçaları, 

Dıvarları , 
Sarnıçları, 

Su sızdıran , 
Rutubet 

Yapan 
E v Sahiplerine: 

Sı ıınhların durulmnı, ru • 
tubetin yok edilmesi için ıon 
tertiplerle ve teminatlı olarak 
tamir ve yeniden inşa edilir 

isteyenler: 

Kırali zade 
Has ana 

••• • 

Muncaat etmelidirler. 

,'- 0. 
~~ ! f) 

1/;JW !jel //tji ~iz adijüd. 
Her kuin baflenclilt , ucuz 
gayet parlak ışılı veren ve 

Kale gi1'i dayanan 

KALE \mpulliılti r 
Y alnıı b r cL f. tec. übe etmo't 
k afıdir . 
Bu nıaılrny.: her 
ye rrle H~ y. t.ız • 

'\eA~~~~~~;f 

~~ Yeni bileği l 
{, çarkında » € » 
{{ bilet ir:niz ! >> 
(( ~ C Ustüralar, berber /~ 
<< ma~aslara bayanlar.•~ >) 
~ terzı , nakış ye el lft 

'\ makuları doktorların )) 
(\ imeliyat nıakaa v~ bi • >) 
(\ cakla~ı . okullu çocukla· >) 
.il ran ehıı makaslan ve \\.. 
'\\ bülüo küçük biç~klar 1' 
{< ve çakılar piyata biçak ) 
(~ ları yenı bileği çarkın ) 
~ da gayet mahirane bite \\. 

(\ tilir . >> 
<< Mura~~-at yeri : >): € U ıuo . ~o kak hakı oila ?) (< mevkn ... nde Emniyet \.\.. 
(( Perukar ıaloau ı 

)!~~iyi'""'~~~\ 
' 



( Yeniyol ) 4 
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' 
DA NESİ 

1 \.. 1 • ur 

l 
;(). 1 ı~ ı 

~ 

la s lırı 15 hu ştur Rek a171·ar 

P..ızarlığa tabidir. 

Yıilılt 500 , Altı aylc{fı 300 , 

Üı; aylılı 17.5 kuruıtur 

ÇARŞAMBA Ç'k 
CUMARTESİ 1 ar 1 GAZ !TE VE • B VI Eski Nuıhalar 20 kuı uştur. 1 ______ .....,. ________________________ ~----~ -... . .-;;;;--..=-::. 

Dişardrı Tiirkiye 

Veni Türkiye 
ve önderi 

- Bıştarafı birde 

Tarkiye. Devl«t o'arak da 
önemli bir mevkie 1ıecti. Bir 
ayaifının Aorupada ~lmaaı, 
Balkan ancllaımaıına iıtiraki 
Yananiatanla, Romanya ile, 
Yuıoılaoytı ile mukaveleleri 
onu Aorupa aiyc •aaının aayı· 
lı fa/ıctürlerinden biri yaptı. 

Türlııiye euoelce oldufu kad11r 
ıimtli de, Çanahlıale Boiazi· 
le, bütün dünya aiya•a•ı~ı 
ilwil•ndire ıı rı ol.talardan biri 
ne aalaiptir. Aay" deu/et/eri/e 
olon miinaaebetler , tam bir 
kavrayııla daha muntaz.am 
6ir hcile konuldu 112 Iran 
El1ıaniatan ve Irakla anlcş • 
malar imzalandı. Prenı;p/e • 
rinden ıaımakaızı n J.ıiklal 
Harbindenberi Sovyetlerle 
Joıt müna1ebetler tuia etti .. 
Şimdi de Do;u Afrika tarafi 
larında baıgöateren anlaımaz 
lılılar, Akcleni7. duJletlerin • 
tlen biri olmalı ve t ehlikeli 
mıntalııa dahilinde bulanmck 
itioarile 'Yalımdan alakalı 
olandujanclan, büyük bir aü· 
lıüneıle lıbım1ıelen lıorunma 
ıed6irleri alınmıftr. 

italya hava 
111osunun 
faalliyetl 

Ankara S - Adi1ababadan 
bildirildii!ne &öre İtalya~ ha. 
Ya filoları her ile i cephede bü 
~·k bir faaliyet oöıtermekte clir • • 

italyada boz-
guncular 

Ankara S - Romadaa 
bilıliriliyor itaiyıda bozkunea. 
bık ııyiaları çıkırınlara kar 
ıı tiddetli tedbirler ıluımışdır 

Bir yol 
müteahhidi 
aranıyor 

Yomran.n arsden is'telesin 
den köyün nihayet'u~ kadar 
4,5 metre geoişliğiorie ve S 
kilo metre uzuuluğuuda bir 
yol yaptır•lac~ktır bu ışi mev 
cut şartnamesi mucibince yap 
maia kıfayetli v~ olHlar 20 · 
12 935 cum~ iÜDÜl e kadar 
anen muhtarl·~tna muracaat 
etmeliiirler . 

~=~,ıı usulUe 
Un eksiltmesi 
Süel sacınalma ko.nİs) o 
nunrlan 

Euuı um kıtaatı 'le mü ı 
seHt efradı ibiyacı iç' ıı SSo 
bin kıl o una 2 12· 93; pazarte 
ıi iÜDÜ talip çıkrnıuhiından 
yeniden kapah zuf uıulile 
münakaaaya koıa.ıl~uştur ibit· 
leai 23 12 935 paı.artui güoü 
aaat l 5 dedir . ilk temıaatı 

4889 lıradır ta.liplerio şartna 
mrıini iÖr mek üzere her gün 
münakasaya ittirak edecekle 
ri muayyen günae ib-le saa 
t1ı: dan biı saat evnl teklıf 
mektublariyle lubuouo 32,33 
ve 34 nci maddeleri ahkam' 
na aöre vermiş buluoacaklur 
dır • 1 - 4 

Zayi ş~lnde,naıue 
3 J - 10- 935 tarıb;nde 

cumhuriyet vapuriyie ma•ı lya 
ya sevk ettiğimiz HC - T 
markrılı 12 numaralı 20 ç.uvıl 
iç fıodıkia ait Trabıoo ticı· 
ret ve unayı o ~asından alıit• 
iım . z menıe şahadetaamea'ai 

kaybettik . Yenisini alacağ&· 
mızdın eskisinin blikmü olma 
dıiın1 ilin eyleriz 

Hoştraaer ve türekaıı 

Zavi eolor v~-1ikası 
./ .. 

213 numro ve 5 7 - 930 
tariblı şof Öt veı kamı zayi 
ettim. Y ~niıini ela cağımdan 
eakiıioio hiikmü yoldur. 

Bey oiJu HiJmi 

,.~~~-~~~:~~~~!fil~b.4'fi.t · . ./. . .. . ·,..... .. ... 

Bayanlara B~ylara ve mektep talebelerirıe 
Metan•·t, zarafet ve uruzluğu ile §Öbret bulan ( Trabzon 

bakı oğlu k 1in esi kar~ısnıda 
. 

Uzun sokak 

ŞAPKA MÜTEHASSISI ALİ RİZA 

Şapka imali hu usundaki teshılat ve ehveniyetten d iayı müşter 1e 
rımden gördüğüm ı ağbet Ülerine bt.1 1ltfada [ BayauJara mabsns J bizzat 
lstanbuld~n getird i ği n1 yt·ni nsul kalıplarla Hayan Şapkalarına istenilen 

şekiHeri vermek ve mev:5ime göre her lievi 

Son rııodel hasırlar 

Baya 
kuwaşlar kadıfelerden 

Şapkaları 
imal ve başka batka şekiller verilmek sure tile tamirdlar Jahi kemali mabır~tle yapıl -

makta olduğu aibi güıeı kumıtlar ve 

MİKRFİBER SİPERLERİ 
ve en iyi malzeme iJe son moda üzeriae imal eylediğimiz 

Lise ve orta mek:epp şapkaları 
ve ilk m~kt0 plere mahsus geple 

Rekabet ka~ ul etmiyecek dert!cede ucuz tablmakhdır Sipıuişler tamiratlar alelbuıuı 

foter kalıplara aızt.ya muvdik surette derhal imar ve tamir olunurlar . ır.üıteril~rimiıin 

aldanmam k için önceden mığ'azamııa muracaat eylemeleri menfaatleri i~tiıuıad•ndtr • 

Uzun Şokak. Bakı oğlu kahvesi kar~ısında 

ŞAPKA MÜ. EHASvlSIALi RİZA ,. ___ _ 
M! 

SÜMER YURDU 

BİÇKİ SANAT 

D i K i Ş 
• • • • • w •• 

DiREK TOR VEOGRETMENI ISTANSUL 
ÇAPA Sr:!:L uK KIZ SANAT MEKTEBİN

DE MEZUN MÜRVET 
Açılnnş, T lehe k.ıy1t ve kabul muamelesi be~lamıştu . 

. Kayıt parası ve a) hk ( 3 ) liradır şahadetname alanlar ModPrn Terzılik 

Sanatı gercekten öğrenmjş ve istedıklrri yerde Yurt açmak selahiyetini 
kazanmış ·olurlar . 

Tuzlu çe§me mahallesi Deniz sokağı NQ = 4 
• 

-
hava Fıtre ve zekat!nizi Türk 

. veriniz. Bunlar türk hava, kızılay ve çocu 
~rasında paylaşırlar. , eiirgeme kurumları 


