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&u tşi 
Plan işi .. 
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,hlariıı ....... ıilı .. ,..,.. 

"*"" 
oe plan ;,ıeri oarJır lıi, Mf• 
lıa laif hir ı•1Jen Mar• r1 .. 
fil, •ırl il•;•lilil , ..... ı .. 
71lJan yılo alılsp •ittMlıt• 
oe 6a •i4ıı •• tlarGfla Jalai 
- lıim6ılir ..... SOIROllO 

kt.ıJar-dile •• ele aluamama 
icı tJ,., malt.14iıt 6alııaınaltta· 
dırlar! Sif lıanaat artılı lıcı• 

laını~ın İfintl« yer a/mlf H 
la61ıleımiı olmruına ,.,,...,. 
,;~• l>a ilri •ona ii:acrinJe ı• 
ıatırlan 6ntlir111•flt4n lı.entli• 
mi~i ol•rıuadılı i,ı• . . • 

Alman ordusu 
Paria 11 - L• Joarnal 

pHfai laraluaJan narenfı.er 
t- .-aerilmiı olan 6ul ay 
C•r Alme,.yaya •••İıind•n 
6n~ ıa•p••711tla yapılrntf 
ol,. Frt111•ıs MGllGOralarıntla 
/aasır 6alanm•ı itil ayttırm 
IJılioeuaa .. re Almanlar 
F r4uıa booeıleri ile mu #ıQ· 7••• etlilince fOlı iyi /aorp 
e.•r•fİM malılı 6alunma•ta-
tlırlor lolıat 6a ••r.t;in Fran 
·~~ laarp ••r•fİn• üıhin ol• 
""&fi •oıulmomalıdır hana11lo 
6ere6er Almanlar ellttrintlelti 
itap ••r•fledntlen tlalaa aai 
oe tlalaa iyi 6i" •are(le i.tila. 
tle etmelttetlirler • 

lngİliz harp g~mileri 
Ama 11 - İf hianfriı 

nın 6ildiriiine ••re 6ir taiım 
intilis ltarp •••ilerinin Ya-
n-i.ıftllUI htı '''ılarıntlalıi 
li.....ı.rına ••lmeei •••len• 
melıt.tlir. 

Y 011anistanda 
comhuriyetcil) k 

Aıina 11 - Liheral oe 
feralıJı.ip•rt1er lırlıalar yo11et-
pleri ..,,, •rri toplanaral& 
d...,.i,•lci Jay.,ı rını her· 
iıı.if ler N 61.6:eiıte hrıı· 
•WN 1ıer.,. ffl'•iılerJir. 

ingiltereye 

.. .. .............. 
Wl41ril .... • flr• orta Awıa 
~ lair -'dara• laatiade ia • 
filhMI• 1te • ..., ..... clair 
Pnua .ı, ·ama ıoraıaaa 
yeriketdt teYap Fra•ııs tiri· 
fla• •J&-. •cak u diple • 
••ti~ ftallUta J•p~lac:aktar. 

O nevrede 
kararlar 

Ceaene Akp• lı'ui 
ltay L••al ile lta11aa cleleıe• 
al Alolsi wır&ılrkea diier 
tarafta baJ Eclea Haitet dele 
pli IMıattat Ue ke•ut•1Jttar 
Betler komiteli raporaaaa.au 
çiqileriaia ::. ba koıaımalar 

-···· italJU Ttl babtf 
clele..a..riae JU' reıml olarak 
ltildiriM.iii ••llw•ktadu. 
Habeş işi .. 

8abbm ifağra ne 
diyecek ? 

~ .. - ..._,._ bilcliriJOJ; 
•Mr ~..---- lauarlaclata 
pr~J4' U ...ı. •o•ıetui tua 
faaclı• ~··•lcede tatbik eclil •. .ı- ıallleNea ~llaem 
pmaaald.dlr .. HalMı·..._ 
liıaıal " elroaomik teoıilda· 
•• .... ltir k...ı impaN -
Jera ,.,._ eclilıek •• •• 
laanll• ı••tl lda.tı.r ifht 
anhl'••1'ifyarlar bll1••eak ........................... 
ler ,.~.,.k ıtıı, .... ,. 
~.ıl nwı katldı,.catı 
f• ~lo·;wa eenp ..... 
ı.. m ~· ,...,.~ 
..... iai' 11. -~., •• , .. ~ 
• .,1ec•fi laeab '"1li dıtilflit· 

• 

Genel say·m 
işlerimiz 

Aakara - Size ftrile11 
--ata aöte re-ı: alfa 
••yamında çalııacak ,.,.. •• 
koatrol •••adarile b9 iti ida 
re edecekler i~ leriae 
ve laalka izahat a lcoaf eranı 
vermek iiıer• iıtat'atik genel 
darektir muaviai S Apk .. t 
Kutabya Bilecik ve Banada 
konfetanılar •ererek Cuakka 
leye ıitmiıtir. Sayım_ kkua 
da lıalki teavir içia •akteple 
ria açdmaaını m&takıp ... ı • 
limleria ıayım ıüntine bJar 
talebeye aayım etraf••cla •• 
lumAt vermeleri iç'a kl't&r 
bıskaahiıaca bteıaıt bir ,roi 
ram hızırlaamakta• Oeael 
kurmay baıkubtı •iUi 
mtldafaa vek Aleti iıtıaai edi • 
lu ziimreler huıciacle Wltla 
ordu meaaaplarnaaa • .,.. n 
kontrol memur'uia •aıifeli• • 
de ç•htmalan lhtaı.ıkejilai 
biitla teıkillta emir • Aüaia 
e1lemi1tir, 

s 

Türkiye rusya 
dostluğu 
Başbakanımızın hır 

kar§thğt •• 
Ankara -
B Emo'o of Sovyet Ruı • 

J• hJlk kom'telera kurul bıı 
kanı Moıkova dokuma fabri 
kas nıa açılışı dolay s le tebrik 
ve ddekleriazi zöndermekte 
kulland i aız dc>ıtca ıazJere 
teıekkür ederım bütia 
alaalarda hü~6metleri8z ıer· 
~kleıtirdmede tiktl bır aait 
yiikıelttık dt ğerb Aı Komiı 
Paatakofua ve bfüün Sovyet 
11liıhaın kayıeride fıu'uauıa 
bu çal,tma bırl i niıı bir bel 
ı•ıidır ki ba beJı ye karı• 
deria duygu 'ar beslemekte 
yiz bu miioaaebetle ize ve 
Sb•J•t R•ıya hüldimetn:• cu · 
marlak hiik ti ntiaı• ıarıılmaz 
doıtlajaaaa ve beaımen · çtea 
ıelea dayıahramıa inancaı aı 
ye11ileme'cl:1 bıhtayarım. 

INÖNO 

Kayseri Fabrikası hakkında 

·--~ld -... llllltilııi; .......... , ...... ~-·~ 
bir tarila kar.Utadd hll,• 
fabıika111Ua ,._..... MiJlk 
Ôad• K .. tı AtatArMR• 
u•.,ı kaıle.lvt ...... clalri 
ıilll\ arkaclaılu... t••uladals· 
luJ •dlatriel a•litia plltp • 

t-lr dJdidti M.itlrlıh 
~. arkadaıl•n -~_,da Jtl 
lal, M.ı •• Ba'* Jİbek 
bir rol oyaaaaktachrW Tlrk 
alaıua• ~•CJj •d~ıilli 
ıeliıtir1111ek J,qludaJd iatekl. 
riDi içten 1ell"1••Ü Jkam .. 
dar buıua111le ki Tir~ al"' .. 
aqa l\reta11t kwn.tleriai •rbr 
mak J•lundald ... lderi•de 
keacliıile kıvaaçlı bir çalııma 

llirliiiae ım~ 1G veren Sovyet 
Raıya eadıiitr11ıaJn p•rlık 

ıerçeklet'mlera olmuıtur. Tilr• 
ki1eaia bugiiakli baıarım· b._ .alt*-k- hafan111111Hs ı 

djr. ftiift,.,ı bu ~· 
b* ~ llltla 'ftbetile fe1Jt'N 
edet .& b1r••d• Pıatlfaa 
da 116ia\iju Tlır"k So•1et 
• ç•liı•• mrlıtuaia 
d .:ı.ıyetiai artumıkta •• ,,a;ı tırkı1eain ba doıtla· 
i• kartı olaa derin il.iıiai 
ıast~•••t•d r ikt uı._. ac.a 
1allArıqda doiu Tli k - Sov 
7et doatlaiu ıtiaciea ıltle 
ıatlamlaımak tadır K•J•eri 
taa.ıikal'I batı t yolundaki Türk 
Sot1et t•btına 8 r ii•••• mad 
Clıt bir beJı •ıdır eadtlıtıİ 
ıelifmini ve ekoaoaolr erlu•· 
lıjiaia mlidıf ı aı 6deYle 
ıicia• Tlık Ulma Selim• ...... 
italya habeş 
hücumlarına 
edbjr 
kararları •.. 

Çarıam6a. 18 E'YLOL 

Fındık 
Fiatları 
Bu r·ii ·1e kadatlti 
• t 
1hracatunız 

Ba •ira bora.Ja if lııu4lc 
31,S lıarırıtcan 7arıın -.P.• 
ıatılmııtı!'. 11 ltar., JO JHI• 
rQfian lls kuraıa '4tlor. "6ll 
o• 6a pn 19300 lıilo flf• 
bal o• 16 Aaraı 'O p•rtıd~ 
13000 lıilo aiori, •• ıa •• 
raı 20 ptıratlan 20000 lııl• 
yaı f ındılı •atııı o(mıııtar • 

Ba •6ne icatlar ı•iele•ia 
Jen a mil,01 lilo lı•l'•r 1, 
lınJılı, 300 bira lcilo •aba1ta 
lındıla h .r et çıirn,,clıt • 

GiDENLER 

Akif Akyüı 
Bir mtirldeıt•n 6eri ı~ 

miade 6ulu11an aayın ltelrıı• .. 
rımıa Çorala aoylaoı Ali,. 
Alaya• dürt alıı... g,..._.,.. 
oapariyle iala6Dte t/tliili , 
ıl#Ja7, 111rbay oeAıli •• •&fol 
h•,,,,•ri •• dodlart •aM· 
""" oaparJa .,_,_.llİliJ • 

§ 
Bir matltlıdıa W" ..,.._ 

berinJ.lel naMencliıt.• ~ 
mlifan•.-..,_..'-'..lttoiil•• 
mel•r raPM ... 
taoı t,Jip s.- .,... 
ram oop•tl~ ....... #' 
miıtir. iU.ayaala ~ 
ô 

Bel.J;,e lıa•m -••• 
l&aita 6aılıa, ,..., •.W.tiıl "• ., ... ~,,. .. . .... , ..... ,,,,,.,. ,,,,.. , ... w 
mcıie., baaı 7opalar ~ ~ 
tiç mdr• ifui p,,,_lir.,• 
baaıları t•lc MnU. p;i""'' 
meli• , haıw. " • ..., .,_, 
iarı ba tlerece ao~ M, 
aapaıa Jr•r talup .. ~ al• 
maktadır I 

l•Arln ,...,_1111 
eün luatlılt. lıa6aimu,ın M• 
momlora H lın,.,.,. 7.(ıt. 
maeı 7eni 6.lediye ~ 
ılla toplanıı Jeor•U.Je 7UC1i 
•dıttlıfi laaltlc ,U.• latır-ıl ltfı. 
rıl lao ınemlanı 6U.lercc ~· 
oal lıntlılı lıa6ap ı. _.ita 
o• lraror ••Hll ••7 ij:eleri 
oralı olmalli4ikkıltr I 

19356 nel 
nufus sayimi 
20 i~k.trırin = pazar 

Esl§iclu dewletler .ıu lıia 
deiij u ulu devlet ~ia kai • 
deli lt.•kı• İk4'D, deyletler ._ 
iJİl\l ,. nrme.ıerdi. .kaU. 
,,. eraı.e •aaiı .. ~ 
daa beri cleYletler la,ia ti 
u1aı• iJi hiımet tollaraa ·M~H 
~,ı.,. bııvac .. te bttl:mllil', 
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i~le:r 

Felekden 
çaldığım gec 

Yakıcı bir gündüz.Ü yine 
pek aıcalı bir gece takile etli. 
t n uFak bir eaiş bir üyley;ş 
bile lok . köyün •erin ve içli 
akşamlarını bırakıp burada 
sabahlanmağa karar vermek· 
ten doğan bir pişmanlık aızı 
sının ağır ağır t;anlanarak 
içimde yer aldığını hi• edi· 
yorum • . Fakat bu caymak 
duygusu cok ıürmil Or bende. 

' Çünki onunda kolayını bulu· 
yor ve ver elini kale parkı 
deyip giriyorum yola ... Dii-
ıuniyorum : Orada serin bir 
deniz rüzkarı , hoş bir aaz, 
ve bir eğlenceli bir piyango· 
da var . Eh 6u kadar ıey 
icinde can sıkıntısı olmaz -. 
ya .. Saz aöz , Eğlence i1e 
dolu ba yeı de haz yıgon bir 
kaç aaat geçirecek ve niha· 
yet felekten bır f' ce <;al" ş 
olacatım . • Yollar ayaklarım 
altında eriyor, azalıyor, bıti· 

yor.. Ve bı!n )'eni yetişen bır 
aıacın göodcsine yaslanmış 

aöylenen ıarkıyı dinlryerek 
tasasız bir gönülle ıçİ)oram 
kahvemi Fakat aradan şöy 
le yar:m ıa t geçince df'ğİşi 
niyor iı ve eüya bir parça 
urinlenmek , bir ıaz dinle-
mek 1 sünün yorgunluğunu 

yok edebilmek için gelenler 
omuz: omuza otaru> oruz: . 

Benim uzaklaşmak ıcın , 
yol bulamadığım bu kalaba· 
lak icinde futur•uz ue •aygı· • 
aız: adımlarla mekık dokuyrın 

bir bardak •u getirmeleri icin 
' 

kırk defa rica f.ttiğim gar•on 
lar bu ricalorın birini ol•u"I 
duymak z.ahmetine katlan· 
mı)·orlar • 

Yanımdaki maıada kara 
melu Çlken üç beş kiıinin 
_ ulan ben kozandım • 
- Hoydı be benimkinin rıu· 
mara•ı daha büyükdü ben 
kaz.andım • 

Diyt~) üksclen ıcsl rinden 
başka hiç bir ıey ışıttlmiyor 

işte bu durum içinde kı
oancla sarmaf dolaş olaca-• 
ğını ıımmuı oldugum bu bir 
kac •oat :zehir :embelek olu • 
yor bana. Ve nihayet umumi 
bir yerde o:cfuk/o.rlnı unutan 
üc beı saygısız. ~işinin bağrış • 
malarına. • benim felekden 
çaldığım biricik geçem kur-
ban gidiyor . 

H. MUZAFFER 
= 
ingiliz Gazete 
leri ne istiyor ! 

Londra - deyli meyi ga -
zetesi diyorki fı11osa ile ing'J. 
tere barbte o1 duğu bibi ayni 
güven ve hü11.ıü oi) etle hare 
ket etmelidirler çok tan beri 
f ransa ile İngiltere arasında 
tedafü :,irlik temeuni ediyomz 
bu birlik yepıl1Pış olsaydı bu 
günkü duruma kadar gelişme 
ıine ınani okcakb diğer ta -
rafh o bu gnete iııgiltereye 
ıiyaauırln dayandığı prens'p -
leri müdaf.._a edebilecek araç· 
lır, ıağlemak üzere mecburi 
aıke ılık hizmetinin ıbduıa 
iıtemekte ve bugiinkü aıkınhh 
durumu" inıilterenin nafu1 • 

dıD ileri gı:ıd "i muhlauını 
jlf i ıl\r ektedir . 

• 
YENIYOL 

Türkiye Boğazlar mesele 
T. Rüştü Arasın " öyle 

ha . 
1. • • 

1 a 

Cenevre IS - Özel yta· 
rımız bildiriyor : Dış işleri 

bakanımır. Dr. Tevfik Rüştü 

Aras Uluslar sosvetesi asamb 
les=nd i\Şağıdaki diyevde 
bulunmışdu : 

Umu i müzakere esnasın
da teslibat bakımından berl e 
se eşit muamele yapılmuın 
d n b hsedildi. Bu münase -
betle s:lfinları azaltma husu -
sund etitliğe varılmak imka· 
nı basil olmamasına karşı de 
rin teessürlerimi bildirmekten 
kend•mi menedemedim. Mama 
fi si absıılanma konferansı 
işlerinin tevekkuf hnlınde ol -
mamna rğmen bu hususdaki 
üm · dımiz tamamen kaybolmuş 
bu sılabsızl ma bahsi dol yı 

sıle gerek konıeyde sılabsız · 
1 uma koııferansında sırası 

geldıkce Juima iş ıet ettiğim 

bir nokta v rdır yüksek 

asamblen'zin önündesözal ım 
da bu noktaya bir defo dabn 
temu içindir. Bilir inız ki Lo· 
zan antlzşmaı bau süeJ hü -
küaıleri muhtevidir ve bu • ü · 
kümler diğer bazı antlaşma • 
)arda mevcut hükümler kadar 
şuınullu olmamakla beraber 
milii Ülkemizin bir krnmıoda 
müdafaa vaııtalarımııt tabdid 
edecek mahiyettedir. Bu hü 
küınlerden Trakyaya ait olen 
lar komşu üç bül fımeti ilgili 
yen silibsızhndırılmış bölgeler 
ihdas etmektedir. Bu bölgf'le 

, rio durumu dediğim gibi üç 
hükumeti ilgilem,.kte ölduğu 

için onların muhafezasınrı kıı· 
rar vermek hakkı da kendıl 
rine aiddir, bu ebe le Loz2n t 
antlaşma~ıntn bu biiküml<-r>n· 
den babs tm k ni:yetınde değı 

lim Fakat Boğazlar meselesi 
bu vaziyette değildir ona id 

ol n Süel hükümler Türkiye • 
o'n s ıl mub frz sı baklıuına 

ve me 1 k timiz'n boğazlarla 
avrılmış ol n iki bölgesi ara 

nd:l g"ç•ş ve t ş m işlerine 
ağır zararl.ıu gd rmektedir. 
Bu b J mcvıuu b h · büküm 
len~ kah) ü rusıodaki mev • 
caq 'az yetlerde derin deği • 
ş klıklrr bl.sule gelm'ş olması 
n v- bu v z y tlerin bugün 
bı çok te eddüllere maruz 
bir h ide buluom•sın rı::ğ -
men bug"n dev m etmekte -
dır, Bu m inasebetle aş ğıd&ki 
no t y s ıh oır .. urette orta 
y sür ek 's r m Ş } t, mev 
cud mu l d l le tes 'Jıt edi -

d g'ş klikler vu· 
u g l Tütkıye bunları 

Boğaza n A ti rı jıminde 

JC bed n t d a ıD ICtalUD2 

va beste kılmak znr uretınde 
k .. lac kdlr ..... 

B. aksimos söylevi .de Balk 
adına ne diyor .. 

n ant~ 

Ceneure 15 - ( Ör.el ) 
Aytarımızdan : Yunan dış 

bakanı B. Moksımn• Asarrb 
lede balkan antantı adına 
su •Öyleuı verm,.ştir : 

Balkan antantının ıimdiki 
baıkanı B. Tituluko burad~ 
bulunmadığından antantcn f'.I 

ki baıkanı sıfatiyle bu genel 
aytışmanın verdı;i fırıattan 

istıfade etmek ve kı•a bir 
dıyeode bulunmak İ•terim . 

balkan antantı kuruluşu 

nun ıkinci yılı •onuna gelmek 
üzeredır , antantın deoamı 

tekamüllere "ğrayabıl< cek 
lu:z.umlu bir uer olduiunu 
gö&termektedır antanıın ile 
bırleımiş olan devletler ara-
sındaki el birligi mürıa•ebct· 
leri günden güne sıkılaımıı 
ve Uluslar y<Jşoyııların bütün 

italy ulu lar 
kurum ndan 
çekiliyor mu?! 

Roma ih.lya gazeteleri 
bakanlar mecl s'nin İtalyanın 
uluslar 1;osyeh sini ter ketmeyc 
k.,rar \ eı mış olduğun tel -
mik etmektedır. Meclis bu 
karara otncak Uluslar kurumu 
tar f odan yııpıhıcak bazı ba· 
erkati üzerine alacakt1r. 

Roma - Kabine buıüa 
toplanarak ıhle italy•nın uluı· 
lar aosyeteainıien çekilmesi 
ihtimalini tetkik etmiştir. 

italya 
kabinesinde 

Roma 14 - Kabinenin 
yaptığı toplao.ı t.OLuoda yapı 
lan bildirigde df nilıyor ki : 
Bakanlar itqlyamn Uluslar ıos 
yelet:i üyesi ıhtimali olan şe • 
raiti göıdtn geçirmişlerdir. 
Bakanlar İtölyan - Habeş 
meselesinin ıtalyanın yaptığı 

fgeniş edakarhklardan ve i•Y • 
retlerden sonra uyuşma yolu 
ile kotarılmuı k&bıl o!madı • 
iını açıkca ve tekrar ıöyle 
mek ö-itvlcri oldu~ucu ka)•d I 
eta:ı 'şlerdir. 1 

alanlarınc' ya) llmıştır bunlar 
antantın devletlerinin barış 

do/enlerini ue bunu aıyasal 
ehonomik VP. •oayal ilerleme 
ve bütün komıulariyle eyi 
anlcııma yolunda el birligile 
vnilecek emeklP-re gerçekleş· 
tirmek kararlarını kuuuıdlen· 
dirm•ılerdır. Alınan •onu'ilar 
ıadece ilgili hukümetlerin 
deuamlı hareketlermde mül-
hem oldukları dayanışma fık 
rir.den doğmamıfdır bu ıo · 
nuçlar ayni zamanda ve hele 
u!uaların kendi barışcıl emel 
[erinin derin ve icden olarak 

I 

batlı bulundukları uluılar 

aoıytteai prenıiplerıni gözet· 
mek ıuretile gerfeklc,ebıle

ce;i huıusunda besledıkleri 
müıterek güvend .. n doğma, 

tur • Ba güven balkan antan 
tır.ın kurulmasından çok ela. 
ha ~vu l kendıni gö&termışti. 
Antantın haru'n:asınr :z.aruri 
kılanda olmu~dur antantın 

ileı levış e ini anlat n ve iler 
deki g uş ne•ıni garetiden de 
budu·. Ve en son günün hu 
ogır hadıs l ri l(;inde uluılar 
liosyetesı paktine her z.aman 
dan fazla sadık bulurıdukla

rını burada sövlemek ödeıJf 

nı t nt hühiımlerine yükli· 
ye" de yrne işte budur Bul 
kan antantı d u erlerın ulu•· 
lor •osyete i konseyin n dün· 
ya barışını kurtaımak için 
v rdiği emekıeri ''iden bır 

ilgi ıle takıbetmektedir. Bu 
~meklerin barı§cıl ve doğru 

brr kotarma irıımesi dilt!ğİn· 
dedir. 

. Litvinof 
delege .. :ne 

öyle i~ 
ö erek 

• e ı aya 
e ecti ! 

Cenevre 15 - Uluslar 
ıoayctcsi asamblesinde bir 
söylw ve·c-n 8. Litu nof ita/ 
yan murahassısına dô'lerek 
Sovyd Ruıycı tarafınrlan tav 
ıiye edilen mütecavizin tarifi 
maJdeıi bir t;ok istenilmiyen 

hadııeler!n önüne geçi/muine 
yarayacaktır dqniıtir ve ıun 
/arı ilaue etmıştlr : Eğer 

elimiz.de iıalvanın uluslar ku 
rumu tarc;f,ndan kobul edil-

miş b,,. n ütecavizini bildiren 
bir f kayetnamesi olsaydi 
ita/ya yalnız uluslrır ICJS) ete-
ainın tam adalet:nı elde elmi, 
olmakla kalmıyacak 1 bü-yük 
ita/yan ul~•urun aramı:r.d'I 

koz:anmıı olciutu ıemp tiy~ 

h' k etmış ole cc.k ıdi. B. 
L tvu of aos)E:terıin bu miıte
cauız n tarıfı m ıelesint: c;a-
viyet edeceği ümüdmı göster 
miıdir • 

italya askerlerin 
...,, 
gş 

. r yo~ 
Londr* - D41ily teJiraf 

ıazctesi kahire aytannıo bıl -
dirdiiiue iÖre Jtalyanlar trab 
luıdaki kuvvetleranı ıom h 
neferleri He kuvVt:tlendırmek
te ve doiu afrıkaaına tıablns 
luaakcu ler i öocicraıekte.1ırler· 
italya bükümeti aakerlerini 
ıoy ve adı ıtıbarile aynı olan 
düşmanıarde karşılaştumamak 
içın ~JI tarzda hareket etmek 
tedır mısır trabluı ıınaınd. 

toplınmış olan italyi.nlar ıo, 
000 11 şı olarak tahmin edil -
mcktcdır bundun baılrn ıtal " 
yanların denizden ihb-.r,n ju 
rabubaya kadar iiden 150 
m:llik biı menfc üzerJDde 3 

dıkeoli tel hattl kurdukları 
haber verılmektedir • kahire 
su balrnn1 do - u sahrada bir 
teftış gtııaı yapmnğa karar 
vermıştır. kendı ıne ordu ge -
oel mufett.şı ve ınnlar d&rek 
tö. ü rt:f ket edecektir . 

lngliız l abınesi 
Lonara 16- Mornig poı 

ta llazet..ı•(ne llOre ingıliz ba. 
kanlarının bu hafta ıçinde 

bir toplantı yapmaları ve 
bazı ahualde İngiltere tara• 
fmda11 münosıp yahenler 
altına 11ırilme11 meaeleıi ile 
orta avrupada barıfı kurmak 
için alınc.cak .Zoıuri tedbir• 
leri iOıüımeleri muhtemel 
bulunmahtadcr , 

SPOR 
Birincilik 
bahisleri.r 

Yolcuya cevap 

9 Eylfı\ 935 tarihli ve 460 
numrolu Halk gazettsinde 
( Tu~f ~irliğin acık.Is sonu ) 
bı-:şlıkJı ve Y 0 1cu imzalı bir 
yaxı gördüm. 

Bir çok kısımları beni ali· 
k;.dar etmezsede eden kısım 
la ·ına ve bakıkatın inkar edil 
m sine dayaoamıyarak bu 
yr. zıya yazıyor um. 

Bay Yolcu yumurtlayacağ 
cevherlere tutt1mak yapmak 
için ku'up severliği bakkmda 
küçük bir mukaddemeden 
soara maksada iı?İriyor. 

Mıntıka heyetinin eyi ve ya-
hut fena olduğunu bilmiyorum. 
1 iman Ocağına karşı yapılan 
bir bı!ök oeticesintle teşkıl 
edıldığı de beni al.J.kaaar 
etmez ve bay Yolcunun bu 
heyetin meaaisıoi bef[enmeme-
sine sözüm yok. Yalnız şu 
varki blök şimd:ye kadar çok 
defa yapılmış bir işti hatta 
bay Yolcunun kulübü bu bJök 
lara ekseriya elebaşı olurdu. 
Ben timdi asıl makaadıma 
ıeliyornm. Şampi)OD olıo 
1. Gücü, takt mı bu u fuin 
guıa başkuının yardımıyle 
ve suf tarafiirhğın bir netice 
si olar Ak ka zaıı mrş. Ve bu 
takım Trabzonda üçüncü dere 
cede bir takımmış. Bir ku1üp 
üyesinin kulübüoü sevmesi ve 
o kulü .üa hukukunu koruma· 
ması bir bak ve hatta bir 
fazılettir. Fakat bunu yapar -
kcn daimJ1 gözden uzak tut · 
mamak lazımdır. ki bakıkd • 
lar eıilmeain,. Bu2ün Trabzon 
idman Gücü t.kımıoı üçüncü 
dereceye .ciütürmek kadar 
b kıkata kör bakmak büyük 
bir eksiktir. 8u düşünüş Trab 
ıoo 1111ntaka heyetinde bulun 
m~~ v bu memlekette Spor 
t;lamanı diye geçinme, iıte • 
yen bır Yolcu'y değerini 
düşürmekten ve olmayan mev 
kıanı eyice yıkmaktan başka 
biı "şey temin etmez. Yazıyı 
okumağa devam ettikce ma • 
dalyonun arka yüzü dönüyor 
} o!cunuo tasnıfında : ocak 
birinci der~cede, nccmiati ikin 
ci ve aüç üçüncü derecede 
görünüyor. Oc ğı bırıuci dere 
ccde iÖstermeıını mazur görü 
rüm. çünkü kuvvet taktirinden 
anlamadıiı ıçın kuJfıbünü 

önde görm(,;k oııun için büyük 
bir nokaan değildir . Fakat 
necmiatı takımını ikinci dere 
cede görmesıne bir mana 
vercmedım. Şöyle bir müli -
baıa yapbm. Eier yolcunun 
dediii fll>İ Guç üçüncü dere 
cede bir takım iıe birinci 
derecedeki takım necmiatidir. 
I-4 aıbi azım bir üstünlük 
bunu iÖStermııtir. yoJcıı'auo 
iklncılliı uermeaine Hbeb 
yem bir mıntıka •eçimi ;fm 
Necmiaıiyi kendı blöku dahi· 
iinc almak ue merkez heyetin 
de yıkılan iakemLeaini kaldır
mak lfİn bu kulübün yardı .. 
mından İ5t.f "de etmek.lir. 

JJay l' o.cu •ana ıunu tao 
aıye edenm. hakilt.atlara bu 
kadar aLıl bır llÔZ.lc bc;karoJc 
ıtnaliuı~ düımekten11. kale .. 
mını cebine koy. 

HÜSEYJN lplikfi 



·Doktor Operatör 
MUHiTTİN 

~sk:e:ri hastaı-ı.esi 
ope:ra tö:cü 

Hastalarını Kazaz Oğlu Sokak .Ng 7 de 
k a b u l e d e r 3•S 

L .1 
Gayri menkul icarpazarllğı 

k öyii •eya malaalleai .. Ti ao. biraenelik icarı T 
Lira k. 

kalafka e. arali 10 294 E 
" " 19 ... 194 " .. • 18 94 " eı•ak mıtau llS 300 " • • il 40 " 

DEFTERDAALIK,T AN! 
Yakanda yamJı r•1ri meaku1ita JorlUen peyler haddü liyik 

ıörllmedijiadea 3o 9 935 tarihine lradar bir ay müddde pa • 
zarlııa biralsll•lıdar talip olaDlaran defterdarbiamarac:atıara. 

4-4 

Erzak ve • 
saı~e eksiltmesi 

SÜEL SATINALYA KOMIS\Öl\UNDAN 
1 - ErziıcaD kıtat ve mile11eseleri ihtiyacı için kıpab 

zarfJa ekaiJt•eye koou.lıa erzak yemin ciaı ve miktarlar1 mu • 
bam•ea fiata ıöre tutan ilk te•iaab ihale ıiinü •e aaata ata. 
iıda yazdadır • 

2 - ı•rbaa•eler erziaca•da time• aaba alma komiıyonun 
da bili bedel werilir • 

3 - ıaıtD••taia lci maddeıi mlicibince iıtei..lileri 3?.,33,34 
ci maddeleri m&cibiace teklif mektat,laraaı tanzim ve aaba alma 
komiıyonunda ilıale ıaataadaa bir uat evtel •c:rmeleri lizımcLr. 
16275 kilo aabanua tahmin edilen bedeli 5929 lira ve ilk temi 
ailb 444 lara 67 baçvk karat kapalı ihalesi 27 9 935 ıünü 11at 
oabarde 479 400 kılo kata yo11ca mala•mmea fiyata 2 ı573 lira 
illıt temiaatı 161 lira 67 baçak lıuruı kıpah ihalesi 27 9 935 
libail ıaat 15 de 479 400 kilo:kura odaa tahmin edilen fıyab 
19176 bra ilk temiaab 1438 lira 2o kwuı kapala ihalesi 27 9. 
935 ı&ali ııat 16 da 637925 kilo 11manıa tahmin edilen fi· 
Jab ısa lira 87 buçuk kurut ilk te•i•ab 117 lira -67 karllf 
lcabah ilaalcai 3o 9 935 ıtl•I aaat 10 ela 2o26o kilo aade ya 
fın t.hmia e•lea fı1ab 11656 lira ~ lnaraı dk temiaab 949 
lira 22 karat kapab ıbaleai So-9-•.tS tl•I aaat oalteıtleclir2- 4 

Gayri menkul icar temdidi 
•alaaUeıl me•kii hti m.ao 

Tekfur çavar tekfur çayır lıaae 114 

SHeJ satıoalma 
komis,- onu ondan 

I - erzu um lutaab için 
3 Soo çift yemeni k•pala z•rf 
uıuhle 7 9-935 den itibaren 
munakaaaya kaııulmuştur · 

2 - muaakua kolıUJdu 
adın•lma koma•yonunda yapı· 
lac:akbr • 

3 - mu11akaaa ıüaü 26 9 
935 perıemlte giinü •••t il 
dedir • 

4 - teminıb İmuvakkata 
ıı 590 liradır • 

S - talip olanlar teklif 
mekbıblarile 935 de erzu•um 
t caret odaaıad, n ne İfiôr • 
diikleriae dair musaddak tica 
ret vuikalarile h mina tr muva 
kkat1ırı ko11mut buluu; cıktır. 

6 - teklif mektubları ihale 
11atıadaa bir Hat evvel ko 
miayoaa ver ilm · ı bulanacak 
11at '" daı ıo!ıra verilen me 
ktublar kabul edılmiyec:ekleri 
illa olunur . 2 - 4 

Nohut 
eksiJtmesi 

Süel satınalma 
komisyonundan 
A- AL eksiltmede bala 

nan tahminen 1200 lirabk on 
ikibin kilo mo!ludaaa verilen 
fıyat liyik hıt ıörülmediiin 
den ekıiltaeai onıüa müddet· 
le uıabJm ıdar • 

B - ıartaamaai lıer ıi• 
komiıyonda paHuz eluak 
okuna bilir • 

D - artırma ve ekıilıme 
açık ekıiltme ile al nacaktır . 

E - munklcat te•i•at 9o 
lir~dar . 

G - iıle~lilerift ~Ş-9 t.fS 
ÇUfaml»a rfinü ıaat oabeıde 
kalede aıkeı i aat aalma komiı 
yonana marıcaatları ılla ola ,. 
nar 2 - 4 

tabaıı 

R 
DEFTERDAALIKTAN 

Yukarada eHafı yazılı gayra menkul 23 9 9~5 tarıhına kad4• on ıtba milddetle temdide bara• 
lnlmııdır tali~ olaalann • 7,5 chbozatolarıle bırlıkte pazarteai ıiin6 ıaat 14 de defterdarlıkta \Op 
la•acak ko•••JOH maracaatıarı • 

~ Erzak, mahrukat, y~m, eksiltmesi 
SÜEL SATINALMA KOMiSYONUNDAN ! 

1 _ Bayburt k:t&1ının ıhtiy.ıca içi•. ekıi~tmeye konulan erzak mıhrakat •e ,emin cinıi mikta 
n muhammea fiata gö e tu~arl dk ~emına~ı ıhale tün ve ıaata •ı•iıdaU cedvelde ı&ıterilıo;tdir. 

2 _ açık elrıiltmeJe ı•ffceklenD belb ti• •e aaatta baybart ıatanalma koın'ıyoıaaaa • 
caatlara, kapalı elrıiltmeye ıirecekleria belli il~ . ve aıat~an ~ir ıaat •••el tel 1 f mektabl:r~~~. 
bayburt aatınalma koıraiıyoaana makbuz mukabıluı~e tealımlen , . 

S _ 
1 
utuameıi ve muka'feleler bedeli makabllıade müttahlait tarafından tedarik edilecektir 

ciaıi •İktar mahammca f F. ilk .teminatı Ekıiltme 
tutan lıra ku uı tarihi 11•1 S ki" 

sade yağ 
odun 
saman 
un 
bulgur 
ot 
arpa 
tuz 
mercimek 
sabun 
sıgır eti 
pirinç 
kuru üzüm 
gu ya~ı 
ku. fasul~a 
-p11tatiı 
tOllD 

7500 
900000 
40000 

250000 
4~ooo 
60000 
90000 
12000 
6000 
5000 

looooo 
8000 
4000 

10000 
35000 
25000 

8000 

55 
125 
150 

11000 
Soıo 
200 
325 
500 
800 

3500 
/ooo 
3000 
3000 
3000 
/ooo 
800 
800 

4125 3o9 38 25·ey-935çttrşamba l
0

0
1:ç:k 

11250 843 75 » » l 4kapa 
600 45 oo 28-ey 935perıembe loaç•k 

27500 2o62 So » » » 14~ Ppa 
3600 270 oo 27 ey· »cuma lo çık 
1200 9o· oo » » 14 
2925 219 30 28·ey-93SCumartesi lo açık 

800 45 o") 3o-ey-935pazartesi 1 o ,, 
480 36 00 » » 14 

1750 131 25 J l·tf'§ »3alı fo :: 
ıooo 750 oo » » 14 kapa 
2400 180 oo 2·/·tf'§ »çarıamba 9açık. 
1200 9o oo » , 14 

5 " 3000 22 oo 3· l·teş »petşembe Q. ,, 
35 ,o 262 5o » » 14 ,, 
1500- 112 So 4· l ·teı »cuma t ., 
380 27 . 00 » J ı 4 ,, 

•••• ,, j ... 

İLAN 
Of ıcra memurluğundan: 

•çık artırma i e paraya 
çevril cek gayrı menku'un ne 
olduğu • 

iki hıp mülk ebniyeleria 
den birinin 4 h"uede bir hia 
l'!Iİ 65886 b sse it' arıle 49 
354 bi11esi v diğ'e in n 4 biı 
ıede bir b"11 ıi 16 886 bi11e 
itıbariie 49354 bissesı : 

Gayri m ;pk u ün bu undu· 
iu mevki, mibil.es· , ıokiğ'ı, 
aumroıu 

ofun voıkit mE-haUe nde 
fUbat 340 t pa s ciııni _ 54 
nnmaraaında t&rafl ı fr Dİ 
cört oda ve bir sofa 
dö bap ğ z yi "ş-. ıt 
mülk e nıye canı ı Jl m ~ · ve 
yasan tarakl am arkası y dı 
kir oğlu cephPıİ meyde.mi! ka 
vak yüı cllı ~ rşt:n 4 hıssede 

bir hi11eai f 65886 hisse iti 
barıle 49354 h'11esi ve keza 
ıubat ; 4o tapu ı cıl nın 37 65 
numnasıoda tahtaai üç bıp 
dükkanın aıü k ebnıyeainin 

z mıni canibi yemini ve cep • 
hesi tauk.i am •e ıol tarafı • 
emin uıta arı -ıı v~ arka11 ali 
dükkiai ile m•hdot elli arıua 
4 bi11e itibarile bir hı11e1i 
ı6588ô h sse itibarile 493:ı4 
bı11eai : 

Takdir olunan kıymet: 
35 54 oumar la 1ıayrımea 

kulun bevetı umumiyeaı (2500) 
lıra ve 37 55 aolu ııayrı men 
kulun beyeti umnmıyui (2000) 
lira :· 

Artırmanın yı pılicaiı yer 
lfÜD aaat: 

Of ıcra dairesi ÖDÜD· 
de 4 - 1 .ı - 93.":ıc:uma ıünii 
ıaat 14 -15 de 
1-iıbu zayri meakulun artır. 
mı 9artnamesi 24 ~ 935 tari 
lıiadeaitibarea 318 319 numara 
ile Of ıcradairta ain mu 
ayyea aamaraaıada b.erkeaıa 
ıörebilmeıı i~ıa açıkd1r illada 
yısıb olanlardan fazla mali • 
mat almak isteyenler ııbu ıır 
taameye ve931-318 319doıya 
nura aile memariyetimize 
muracaat etmelidir • 
2 - artırmaya ıttirak için yu 
karda yazıh kıymetin ,. 7 ,S 
aiıbetıoae pey a~ceai veya 
mılli bır b&nkilD&D teminat me 
ktabu tevdı edılecekdır (124) 
3 _ipotek sabıbi alacaltlılarla 
diier alakadarlar !l ve irtifak 
hakk• ıabiplt:riaia i•Jrİ mea 
kul iiıeraadekı h.ıklar!Dı huıu 
ıiie fa•z ve masrafa dair olan· 
iddialuınıiı u ı aotar hinde iti 
baren yırmı günıçiııde evrakı 
mllıbıtclerıle oiriikte memuri 
yetimize bıldır melui ic peder 
akıi halde hakları t pu ı'cıli· 
le ıabıt ol cnadıkca aatıı bede 
liDİD payt&-fm.ııadan hariç ka· 
hrlar • 
4 - ıöıterılen günde •rtmnay 
it~irak t:denler arbrm-a t•rtn 
• • aıokumuı ve lüıumlü mı 
a natl al.mıt ve bunlıra temar 
men kabul etmiı ad ve itiba· 
oluaarlar. 
5- tayinedilea zımaDd gay 
ri menkQl Oç dtf b dık 
tan sonra fD çok arbra • a 
le edıhr aı.c•k aıtırm b eJi 
muh•mmen kıymet n yiız yet 
aıit tfİDİ bu maz veya • ı 
iıteyenın alaca;ınoı h ni 
ola.D d'rer alacıkhlar bulunup 
ta bedel bonlmrıa o ğayri mea 
kal ile tem D ecliJm f alacıilr la· 
llfnll mecmuaadan fazlayı ç•k 
maııa en çok artıraaıa 
taabhtidl baki kalmak lzere 
artırma oabeı ıün daha tem 
dit v• OD betİDCİ f&D&o b.ıtamı 
olaa ıı -10-B3S ayni aut 
ela J•ptlacak artırmada brdeli 
hbf iıteyoıiı ab.cıitaı ıuc• 

Kuru soğan 
eksiltmesi 

Süel satınzlma 
komis) onundan : 
Sa J kam'ı tüm ihtiyact 

için azı otuz alta bin çoiu 4o 
sek & bin kilo kuru aor•• lo· 
9 935 d n itioarea kii>•h 
zarf usulde ekaıltmeye lro11al· 
ll'UftU! muvakkat temi .. t 'fe 
malıy t fıyz tı rşağıda ıöıteril 
mııtir • 
ekaaltmeai :!8 9-935 c:umarte• 
ıi aaat 11 de aara b•itde aa 
tıaalma lııtomiıyonancia yapıla. 
caktır ıartaameler paraıız 
olarak kom11yoadan ahnabılir 
evrak V-' ıeraıtiai görmek iato 
yenier her gün komııyoaa ıba 
icye iştirak edecekleri belli 
edilen zam~ndaa bir s•at ev 
vı:J 11 kadar teklıf mrktaola· 
r nı •~ yeni sene ticaret oda. 
il nsikal•rınl birhkte 2490 
nolu k•nuJJ 334 madde•ndeld 
uaalar dalıiiinc'e teklif mek 
tublarını poıtaya vermiı babı 
nacaklardu. iateklilerıa belli 
edilen günde ve ıaatta ıuı• 
"•mııcıe ıatıaalma koDlİIJOD• 
na murac•atlara illa olunar. 

3-4 

Un eksiltmesi 
Süel satına] ma 

komisJ onundan 
Erı.iacan ı•rmonuınıa kı· 

ta 'e a:.ütueıelera için 
540000 kilo ua kapalı ekıilt• 
meye koa111muttar • mala•• 
mea bedeli 7o2oo liıacLr. ma 
vakkat teminab 5265 liradar 
ıartnameyi 751 kuıaı kar11bti 
nda uz nc:anda tümen ıatla • 
·alma kom.ı, oauııdan •erilir. 
ihalesi 26 ey!iil 938 perıe•a... 
günü ıaat 15 de eni•cncla 
ti1me• sabnalma komia)'ODaa• 
da yapal•caktar ıartaameai 
4 acü maddeıi müc:ibiace ia • 
teklıler teklaf mektaldarmı 
utar•• ekıiltme baaum 
3Z,33,.34 ncii maddeleri abkl 
mına tevfıkaa taazim ederek 
ihale gününde• bir aaat ene 
liae kadar erzincanda tllme• 
utınalma ~ omiayona baıkaa 
bit•• verecekleri ılia olıuaar. 

3-4 

haai olan diier alacaklalana 
o ıaJri menkul ile temi• edil 
m'ı alac:aklılaıı mecmaaadaa 
fazlaya çı~ mak ıartile ea çok 
artırana ıhaJe edilir t:61le bir 
bedel elde edilmeıae ihale J• 
p lmaz ve ıataı talebi dlf8r 
6 r yrı menkul lrendiı!ae iha 
le olunan kimse derhal ••Y• 
verılen m6hlet içinde parilJi 
varmezse ıh•le karan fealaola• 
narak kendaıindea enel • J1 
ktek teklıfte bulaau iri ... 
arzetmiı oldai.ubedelie'1m•i• 
rızı olarsa ona raza olmaz " 
ya bulanmıua he•eD oaa beı 
ıün mi1ddetle arbra'laJ• çıka• 
rıhp en çok artırana ihale ecli 
lir iki ahale araa1adaki fark 
'fe 1 çeD ii\Dler İÇ• Q ylzde 
bet en lıeaa p Qlunacak f~iz ve 
diier zırariar ayıic:a bükme 
h .. cet kalmeıızın memariyeU 
mizce aheadın bbail olunur • 
madde (133) ıattıa çıkarılan G 
menkulun yukarıda ıöıterilea 
4 10 9.35 tarihinde Of ieıa 
memarluju odaıında itbu illa 
• 16ıterilen arbrma flft•• • 
m

1
u.1 dıiruilrde ııtılec!lf ''I• 

o.uıır . 






