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Hava tehhkesini 
bılen üye 
yazılahm 

Atatiirkün kabulu 
An\.-ara • Yuı Cekotlo· 

Yak ••firi baıla Reiaica•la•r 
Atatllrk taraf&11daa kaltal 
olaaarak iti•ataa•Mi•i ••· 
mitclir · 

İogitlere - Alma• 
Aruında 

3 

Pari• - B. La•aJ B. Eclıa 
ile yapmlf oldai• ılrlımeam 
•oa1111da fiyle d1l••itdir • 

Bay Edea baaka blk üme 
tiaiD lnıiltere ye Almuya ara 
81ada aıçia bir cleao anlat • 
•••• :yapddaiJ ~ aalatmatd~r. 
Bende keadia ae laükümeta••• 
bu •e1elecle iler• 8iin1Üf ol • 
duiu Hk•i kayt!arı bddirdim 

.B. Eden ıle italyan 
davlet adamları 

Roma - Yan_re••İI ce-
venler oay Edea ile 1taJyu 
devlet aU.ları ara•ı•d• ya· 
ptlacak ılrlifmelerde Habetia 
taa •eme)eaiaia de balaada : 
İ ana ihtimal yermcmekdedir 

~abine buhranı 
BeJıracl _ Kabille balaraaı 

aoı mal olarak •ilr•ekdetlir. 
Birletik •Jrİ• bafkua baJ 
Katclaek Belpada ıel••k 
izr• upebdea apdll'fdll'. 
Ôiledea •oara nraJ• ıel~ • 
cekdir keaclİIİllİ• kralllk aaılt
li İ' karala tarafaadaa kabul 
eclıle.ceii .. ..ımakdadar •• 

A'1aııa çifeileJ'JDID 
sevinçleri 

Ada.. - Çifci ltorcl:~ 
••• öaltet ,.ı sabi ...... h ark 

-··- •• a u••• içıacl• .... acaı 
ktndalri yeai yua adaaa •• 
ba I0-1 aenaÇ ., ........ 
br çıfçılen•iı halk•Ti•d• top 
laaarak aemaçleriai •• ba ka 
rarla keadıleri•• borç ide~e 
imkialarıaı •ere• biiytllde.n:~ 
••11.ıanaı •• miaaet1eraaı ı 
clirdiler çok kalab k ola• ~11 

t~plutıda aijde .. ,ıa .. CaYlcl 
oral bar 16yle•te;pfçiai• day· 
plana• tercma•• olaa.,tar 
b11 moauebetle Atatlrke b 
•atay b•ıkaabia•a bqD&kaa 
lamet lnöala• tan• •• eko · 
aomi bakulıkiariyle CH P~ 
tiıı ıeael ıekreterliii• .. , .. 
•• teıekklr telır flan ı&• 
llermialerdir • 

Bugday üç buçuk 
Ekmek 7 ,5 mdirilm11 

Adaaa - Geçealercl• bui 
llay deteriaia kiloaa 4,S ~ 
t• kadar ylknlmeai peri .. 
elımekde dokk km.. .ı..ut 
tar iki sindir BapaJ f S,5 
kutat• dlft•jta4.. lnlsla 
elrmekte 7,1 k•nlP iadiril• 
•ittir ıebrıaısde kap1d •• 
•• uzam çakmıı " piJ••J• 
letifilmıttır karpuD• kilo• 
oa ııım&• kiloeutla ıs kanaf 
tu ıablmaktada • 

Pamuk ürünü çok 
bereketlı olacak 

Aclaaa- Oç dlrt pde• 
laeri laayaJar birP aeriale•İf 
tir baatıalercle İJİ bir 1atmar 
bıldeai1or iateailea J•i•• 
dlter.. bu Jd o••..stD pa• ••k lrlal ıols berekıtU ola• .... . 

Sa11:2046 

ATATÜAKLE MÜLAKAT 
Harb ihtimalleri-Amerik harbe karışacak mı? 
Boğazlar meselesinde T.ürkiyenin kat'i azmı .. 
Bolşeviklik ve Türkiye .... Atatürkün kendisi .. 
Anlc•r• JO- Gltu/y• 6a· 

lcerin Atcdliri ınalaludın• 
Jair iıatiı•r •"• yaaı•ının 
eiimiu Pf•n 6ir o•lınJan 

t•rcii•• •di,,oraa : 
Y.A111 6ir atitl• laarbın 

çtlnMI ı miiM ımel olıl11iu11• 
aanneJiyorma•anuz? Son aa• 
ın.ıalarJa lıentli•in• Ataı.irlc 
i•mi o•ril•n Ma•tala Kemal 
a•lı• inlcılapc111ın Tarlıiye 
Cümlaariyeti r•İ•İ olmaJan 
eooel •11ltanların ilıameılıd•ı 
olan JolmaMlaf• uiınli b•-
yo m•rm•r ••raytlalıi 1•111•lı 
ın••••llllft altın •olra talıı · 
111111Jan tllirli•I ma•i •llalerini 
lı•lllarllı • Ve nasarlerı ı•· 
oalıi perll.li ylilı••lı pencere· 
lerfl• /ıar1111lılı O• ••Je ... 
faafini Pfa•lı A....Joı. 
•tıltiliıtin yanıp .önen aiyala· 
rın• •itti •6fr H ciJJi bir 
•••'• yalıın atiJ• IHıluelme 
,,..liyıa ıl•Ji • Harr ı.1a1u..., --"•fallUU ... ,,..,. "• 
..,.,., , Ao,..atlaJıi Haqetin 
6ir Uf •7 eooellıUU.e 
.... ,_ tl.Jaa •• ,.,. .,.,, 
-'••"• .... .. ... ,.. 
,..,.,. -- ple 1-.lu ... 

Har6• cültli79Iİllİ llUGri 
tlilı'•'• •lne17aı1 .... ..,ri 
•antııni 6ntlerla la•raaaa 
.,..,,.,., •• ..,., •• • 1...,1e, 
dır • K ... trolları altıntlalıi 

.. aıeıl•rl •üli.7•iii .. -·· 
nayı '""'" 6ir ,elıilıle P• 
ıerer•• oe •i•ti...ı etl•relı 
11ltlal•l,ft.rtlır • Bu 6a/ar1111lı 
••tl•rtle inci....,c• •anı 
olmalc İfİll lmdeleriıl lıutli• 
ini lıar•r 11er...ı.ri H •~•• 
u,.ı ,,../Uüai ,.u.1ı ıaorallı 
oictl1111lı in•aıalarıa ·eline ,.,,. 
tli ., • .,.,.; ......... .. llllİftlİr 
6• pciluned• 7apılıaalıılır. 

•1111daıı •onra reali•t Ata-
ttrlı t1an,aı1111 .,. lı•oo•tU 
tlilıtatorlapna fılıınai için 
ltiç bir naaniaya 11111aama/aa 
•••t•r••Y• Ç1111alıul•irt" 
pi ••' 6ir ati.le olmıyGll 
ftri idilıldl .. ,, .......... , 
lıeA romanı tl.Ji IU: 

soı•kıo 

y o 1 u 
Çok bozuk ' • sotak• 1°1• 0 1ı.ua ,., 
Itri çok bomia111char • Hele 
paotda erclotoa karakoı-
kaclar olaa lalam la111lltlll 
feaal•1•11clar ki, .. .,... a,ı. 
aalt toprak ye ku• dilmek 
1•bi yam .. • •• kapat .. la· 

ratile ~ bet pallk ejnti 
bir yapdar.. Jia• ı~• ,.ı 
oldap ıibı bir J•illllr r• 
taaca dala• fe• bir laale tir 
•il olaalt•cl• bı'r• 7o~dar. 
.. 7ol k6kll ta•ir iattr • 

Eler harM ,.... olnao/ı 
için ıniı•elle6 ınalaaemdleri 
ni V• malı luıtlrederini ınatc 
arria11 lıarıı llirl•ıtirmekle 
teretltliıı etıneaı•lWirler en 
•eri O• en ,..e•W teJ6ir 
malat•mel hir naateerrıaa ta· 
arra.1an yanına lıdr lı 'llmıya 

caiını oçıkccı anLat calı b•Y· 
n•lneilel l•ılıildtm •aralma· .,,., . 

Atallirlı ıaıntcık•oı •••o le· 
ların nihai lııynNlrnİll hitan 
milled•re ıamü olM:alc .,,. •• 
mi 6ir palıtin •lııııKle oldu· 
,.,.a lıa11ıdır • Ma•alı d•tl• 
Hali latUJ.rJa •• mülac•I 
ilatiyaf laomfa ınemlelıetl•rin 
6irbirl•rinin laua•l ilatiyaçla· 
rını H m .. •l•leriıti prilfm•· 
leritlir. Bııatln11 6c.,Jtıı _..ıa· 
h•ı •Mlılar aalAııa .,.,.,.. 
laaa•ı İfin lııyntellerini ıim• 
tlitl.n upal .ım,,ı.,.tlir. İll••
nı t••Iİ• auci ılalerinıl• 
Gcrainin leoluııdtl• AJerlilı 
iao•eti ••rtlır. K.ı .. hflara 
•Uın tlorııru. Y•.._i •t•l· 
lelıM•l ainelw• 1wı1fuıt .. 
~ liıqref -*'* .-;ı 
eln..U derin ciacUer oyaealı 
Wr ,.,.i,. ~ . o.w 
•tılı renlıli O• ..,..,,.. 7aı1• 

"'''"'' ••• .., tlefildır • Sofi 
Mrı•tıra• "4/an ren•lntl- oc 
pi ren•iıatl•tlır • Ataınıa I•· 
mi• lı .. ılmrı luıttı oe fClleai 
lıararlarınua lıatıyelini P•t•· 

Yüksek 

Müdafaa 
Meclisi 

ISllET INôNON'ON 
BAŞKANUCıNDA ....... 

Aakara 21 - Bilclirit, ,ek 
ıek ••dafaa •ecliai /•et mi 
al IMılraalapacla 19',o'21 laa· 
air• ı&aderillde toplumıı •• 
memleketia ,aaek midafaa 
mueleleriai tetkik •t•iıtiraec 
li8 la ... yllu enel lıaYa telali 
k..- karta fttudatlaria her 
tarafta ılltercliji il1111 ıak· 
na ile llr•lt • •ataaıa ha· 
n ••aareti aacak biti• aha· - t•k•••• iftirakı1Je temaa 
.... _ ... kaJd•lmlftir JÜk 
Ak ...... -.d•ıı laa-ra or 
clu-. .... ,. •• ea Jeaı 
ruaclula teclam •llaere k..ırar 
Yererek ...... İflll ... if -·lik 
laq ' ~- ... •111tala· 
nm lamriul•ft•r ylbek •a 
MI• • ..- .WI •eferberbk 
iflerirl• aynca •eını oı • .,. 
tar ea aalaar•t banci1e •ekili 
de•letİil buici •aııyeti •• .. 
aiJetiai •• ..... •afua11 
ip. tlrld7eaia anı lllaul aiu 
MID el birlili çahımalutaı 
isala •Jlıaiftit Jlkıck •ada· 
faa ••clili •oabal:aarcla •atat 
topluti.. ,.,.ık lh!'ı ti• 
rll_.e • laat•t ••••iti&'· 

rir. o t•tilıtir. ceoabı la•z.ırJır 
naz.arı Jilılıatı c•lh•tl•c•lı 

tl1r•c•J.• z.elıidir . Harp çık· 

tıtı talıdird• Amuıka bıta. 

raf lılt. aiyaHtini mu haf aza 
ed•bilirmı ? detlım • ımkcinı 
yo/t. dedi ımladıu yok •••r 
laarp cılıana Am•rıkanın 

mılletl•r cc •ıa•&nda iı•al 
ettıii yalıHlı mevkıd• derhal 
miıt .. Hir olacakdır covafı 

oaz.iyetl•ri n• olar•a ol•un 
mill•tl•r hirbirin• bir fOlı 
rahıtalarla batlıdırlar Ata 
lürlı tlü11yaJalıi milletl•rİ bir 
apartmanlft aıılıinleri l•l•lılıi 

ediyor. Birl~,ilı Amerilıa ciı• 

mlıarİy•tl•ri ba apartmanın 
en lulı• Jaireaind• oturmalı· 

taJır. E••' apartman •alıin· 
lerintl•n beaı!arı tarafından 

at•ı• o•rilirH dıterlerinin 
ya••ln•• IHİriı.J•n luırtalma• 
•ına inalıdn yolıdar • H•rp 
İfİll ti• aynı ı•.>' oarıtıir. bir• 
l•ıilı ca1MriAa ciırnlatıriyetl•
rinin hntlan 11aalı ltıılma•ı 

••7rilıai)iltlır • 
Aıaıar• ,. •6alrri ıldoe 

•llİ: s..... ..... ........ 
M.16• .,. hoHlli .. ~
.... /Mr 7aınd• alo"-a 011111 
6ir Jet1lcı oldııfanJan lıentli· 
•ÖIİll •İ,aHt H ılılı••tlıyal 
cıla•lı11cl •n ilıüaci tl.•r•c•d• 
6ır 111•11••• diıfm••sn• ••la 
... aad• •"-••a. Fıluinüı:e 
aaNrilıa aılolet di1111111na ilti• 
A•' •••lrnri ıJi ? •aalini 
•orJam tl•di/t.i : AJald tlıoa 
ıaın• iltiha• •tm .. lıl• 6irl•ıilı 
amerilca ciımleari.)'•llai lflP• 
la .. ia amamf aalla1&11 ida,. .. i. 
n• ,erdım •t miı olac•lııfı • 

N•laaıı o• İn•Llll iıleall•ri 
olıatlnr ba7ü/t olan 6ir 111ille 
tin 6cynelm l•l iAtilollatrn 
ına•lilaane halli la•linde alı.• 
tit hir lai••• almalı r•tltl•t· 
na••• Jotra d•tiltlır. öyl• İH 
mill•tl•r c•mıydinin eullaun 
mulaalaaa•ı için mü•uir bir 
•a•ıta olaapna ~nn•diyor 

na •••n•J JeJina. 
Arka81 a Dcİ Aylada 

Konferans! 
Lo•tlra - in.Uta• hulıi 

m•tı Fran•a üWm•I ni ya 
lı111Ja lopla1acalı olon /ton• 
lera• 1~111 6Gflt111lııf olmalc 
6.sre Jeng me••lcaıni •ôrfıı· 
ın•le •r ... iyl• aamanlartlan 
luııınclı bir •aliar •6ntl•m•I• 
•••İrmiıtlir unr~ illllya o• 
japon.)'a da cııplar 66ntleri• 
lec•li .anal .. Jııadır . 
Türk-lngiliz 

Tecim i~leri 
Lo11Jra - Ttrlı. /1~lis 

ıeci• o• tetli.>'• anloırna•ına rq..,. elaralı incit,.,. Aa 
911loıma ı•r••İnce ltrıntleroat 6.,.,.. ,,.ı1 1111i1ecelı nr•ll• 
r•.i• alır.m•aı la"~'" Cara• 
lıntla üıili a1tarlara 11;1,r. 
rilıaiıtlit • 

Yurd Havadan 
KO UYACAK 

UÇAKLARDIR 
Mersinde 

Tecim 
Od s nln tedbiri 

Mer•in - Mer•İn o• 1'in· 
hrlaptlındon paaartaro 6oa•' 
o• hil111i 6Önıla•nl•r halı.iın
Ja tecim oJa•ı o• aalaire 
bor•a•ı ıarolınıl•11 O.)'rİ a~ri 
a.r•in ]fapılaralı c•aa lıail· 
ciılıhn boık~ ha ~bi laarelı•t 
/er ••n•I aavmanlılı.:a Ja 
a•ır ce.zayı do.aran auç ola 
ralı •anun yolu il• d• c•2:a• 
landırıiacaladır 6a lı.arorlar 
~er•ınd• oeriltlifi •arolarJa 
Tür/ıofı• Adana oe Tar••• 
o• dıaer yerlertlelıi t•cim 
odalara da ba yolda lıarar-
iar oltl~rmıı •• biliaH• Ati• 
na tecim ocia•ı ba ••••I• 
halt.luntla biiyülı 6ir illi 16•· 
tererelı •er•lcen t•dbirl•rİ 
Onaylamııdcr • 

Türkolı• M•,.İll lım1111111• 
dan Ç&Aıan o• lainterlanılanı 
il6ılendırc11 irfınl11ri jret•• 
llı~•r bol••ler t.cim o:Uaları• 
na Ja b6yle lıararlar aldır· 

malı •~r•tiır 6a •ararler111 
yır•tilm .. ine IHııı..Jıiılo• 

•onra M•r•in li011U111t'•11 •i· 
d•c•i •allar .. ,,alMuacı pqa 
aalartla•i tlar•-'•• Ttrlı 

1 ofa•c• atlı• •ti,. Ula-"•• 
tlir menalMefimia Wlıın_-.._,_, 

aararlı propa•antalar yap• 
..a tJr dolaicıı ... •İll• 
..,u.celdir • 

Olı•in ha lıararı ar ,._ 
r•flll Hflİllf ie Jıar11lt111..,tl# 

T "'"' itleri 6.-.lap ••l'•den inPl•r•7• peiriltn 
111ollar111 bedeUerinİll T•rlı 
aleccılılılara ••ribnain• tleir 
olan •arolın ayrıntıları tel .. 
rraatı ıçin •irat l•cim•l•rİll• 
bır bild&rı• çalıar...,tiır • 

Ba •yrınla 4 laulran 116 
tarilalı ın•ilia Ttr• IM:İm 
aıal•ı9ta•mda 7asılu:lır • 

B. YEVTIQ 
Belııad • Raatu aj ... 

bilclir17or baıbakaa B. Y •nif 
buıb 61l1:aea ıoua Rej-
kabiaeaAaın ıatifaaiai ftnalftİr 

Domuzlar 
Fındıkları 

Bıtıriyor ! 
Domutara kufi 1a .... 

tedbar almak çok ıeıeldi bar 
ıımr. öa &ararb qy.,uAar, 
taadak aahawiiai bıbriyodu. 

Kat meYamuade ah••• tedbir 
ler uıl ııadi aha•abcbr. lıle· 
Hle çok öaemlidar. Tuelciea, 
J•a& Aıerkum dört ılU. bek· 
iedııı fıachk ...u.AI dUa 
çok huaD oımadaa tedbar 
aluamak ıerekdır. 

Yan Şaka - KED1LERE TEŞEKKOR 
Şu ıehırae fil kedilerde 

o!maa habmıı mce olur aca 
ba 1 aıce olacak, •ı1JoDlaıca 
fare •okaklaıa dökiüecek, bar 
adama bar kaç biaa taaeaı hü· 
cüm eaecolıLtır •• demek ki, 
kedd~rm kıymetilu bumek ı•· 
rek. oyle ya : beltsa11eDia pa 
raııı pulaı11 ea öaemli bar t .. • 
kilit kolad11r oalır 4 

• 
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Epiyce önce bir tatil gü -
nüydü. Güneşin kenti kasıp 
kavurduğu aıcak ve rüzgarsız 
bir gün.. Azıcık serinlemek 
bir kaç s at Glsun ciğerlerimi 
temiz bir h vayla doldorabil -
mek için ver elini souksu 
deyip düzüldüm yola • rf.asal 
lardak? gibi az gittim ur. git 
tim dereler geçdim, b yırlar 
aşdım ve hareketimden tam 
bir saat ıonr Sonksunun biç 
bir yerde görülmemiş güzellik 
feri rasın karışmış, 1 ayl 
y rışa kalkmış 2ibi yükselen 
çaml r arasınd bülbül yuv -
sından hoş bir kahveye ar -
mışdım nihayet .•• 

Şimdi dallarda çılgın bir 
iÖnül ribi çırpınan rüzgar 

ve sunduğu kıvanc doyul 
m z bu görü ( m-nzar ) için 
de hasar yer i kcmlesine otur 
muş yudum yudum içiyorum 
k bvemi· Sağımdaki masad 
üç, beş kişi b şbl.'şa vermiş 
konuşuyorlar. solumda buzlu 

yr a.aını indire . sindire içen 
nur yüzlü bir ıbtiyar, karşım· 
da mezelerle bezenmiş bir m 

ve k deh tokuşduran on • 
beş yirmi rkad ş gülüp söy-
leşerek eğleniyor} r ..• 

Ar d n ne kadar zaman 
2~çdi bilmiyorum •. bırdenbıre 
bu güzel koruyu Bır şangutı 

ve ulan ben diye başlayıp bin 
bir küfürle uıayıp giden aca-
y1p bir ıes , karııki masayı, 
bir hengamedir sarmış biraz 
evvel gülüp ıöyle erek kadeh 
tokuıdur nlar ar sında ğzı 

açıp göıü yuDlmak h talığı 

dol şmağ başlamışd• ! Gürül 
tüye koşup ıeleo kahveci ve 
birkaç kişi araya gırdıler. 

Ses kesildi ve eilenmek için 
topl oarak epiyce bir z. bmete 
katlanıp oraya kadar gelen 
bu on beş yır mi ark daı küs· 
küo ye muhakkak ki birbırle 
rine diı bileyerek daiılap ıit
diler or dan .•. 

Kahve fıncanın1 almak için 
ıelcn k bveciye bu gürültünün 
sordum ıebebıni. Han 1 y 
dolu bir teb asümle bilimiyo· 
rum mma dört şı şe yirmi 
sekizlik rakı onbeş kişiyi zıva 
a dan çı ardı ond odır ve ne 
yap nın şımdi moda böyle 
deyip çoşgun bir k b ha 
fırl Uı ve uzakl şd~. " 

Bılmem neden eğlence ve• 
ya toplantı dcrdemez. klımı -
xa ilk gelen r kıdır ? Niçin 
neşelenmek için değil d ıö 

vüp syabilmek, çatabiJmek 
için içıyoruz onu ? . Niye bu 
zıkkımın yerini saz vey baş· 

k bir eyle doldurmıyor, ikinci 
k dehi yuvarlar yuv rJ maz 
ulului başlayıp huyıuz bir 

at iıbı hhınar k bir a lan 
kadar kabadayılaşıyor, bu da 
1etmeımi gibi daha ileri &i-
derek sonsuz ,bir kü t hlığa 
bürünüp benhğımızden ır mız 

an ( seciyemızden ) uzakla -
ıyor ve ne k be on sene 

de edinebildiğimiz en c odan 
ark daşlanmızı bir lahzada 
ve bır biç için kırıyor k ybe -
diyoruz ? ... 

Yazık ve ) ,pdır bir z 
toplayalım kendimizi .• 

flALIT MUZAFFER 

tatürkle müla at 
B ıtarafı birinci sayfad 

Milletler ce iyeti henüz kati 
~e müessir bir vasta oldugu 
nu iıbat etmemişdir. dedi. di-
ğer tar ftan milletler cemi-
yeti bugün bütün milletler 
mü terek gayenin tahakkuku 
için çalııabilecekleri ~ egane 
teşkilattır. ondört milyon türk 
tarafınd n vatanlarının kurta · 
rıcısı olm lda t a1oan ıdealist 
Atatürk devam etti : Şunada 
k inimki eğer devamla ıulh 

isteniyorsa kütlelerin vaziyet 
lerini eyileştirecek beynelmiıel 
teebirler aham lıdır . ins nla 
ğı heyeh umumiyeı:nin refabi 
aç.ilk, tazyikin yerine ğeçmeli 
dır. düny v tandaşları haset 
açgözlülük ve kinden uz ki • 
şan şekılde terbiye edilmelidir 
At türk bu sözlerıni b ssas 
el rile ekseriya yapdığı kuv· 

etli j"stlerle tebaruz. ettirmiş 
pi Türkıyede bolşevikliğin y 
yılmasıad n korkuyormusunuz. 
dedim. vu cevubı verdi: türki 
yede bolşevıklik olmıyacaktır 
Çünkü Türk hükumetinin ilk 
gay i halka hürriyet, saadet· 
vermek as erlerimize vldu~u 

k dar •lvil b lkımızad eyi 
bnkmaktadır • Türkiyede iş· 

izhk yokdur. milletimiz efr • 
dı boi zamanl rında sıbht din 
lenme imkanlar1on m lıkdir • 

Türkiye neden bo • zları 

tahkim etmek istiyor. sulaini 
sordum 

Türkiyenin boğazları çık 
birakmag razı 01dugu loıan 
muahedesinden~ beri düoyR Ya 
ziyetı:ve b zı şerait degişmit 
tir. bogaz.tar türk ar zııioi 

iki kısma ayrır. bundan dola· 
yı bu deniz gecidinin hıkkimi 
türkiyenin emniyetve müdafaa 
için çok ehemmiyetlidir.o ay-
ni zam oda beynelmilel müna 
se 1J tın can alıcı bir unı•arndur 
Anahtar vaziyetinde böyle 
muhim bir yer her huogi ıer· 
güzetşci bir mütearr1ıın keyfı 
ne ve merhametine bırakıla 
m z Türkıye muhtemel ıuıb 
bozucularlnıo birbirluile har-
betmek için boıazlardao ıec 

meıine mani olmaya mecbur-
dur . kuaur1az ımokinir.ı altın
da ıeniş omuzları doıruldu 
Türkiye buna asla mu de 
ctmiyecekdir • dedi 

KAMAL ATATÜRKE ne 
den dikt tor diye ç grılmak 
tan hoşlar.mad•gını: ordum • 

Ben diktator değilim d?.dı 
benım kuvvetım oldugunu söv 
lıyoriar. evet bu dogrudur • 
Benim rzu edıbte y pamaya 
cagım hiç bır şey yokdur . 
Çüokı ben zorakı ve ını fsız· 
ca bareket etmek bılmem ben 
ce dıktator dıgerlermı ıradesı 
ne ram edendır. Ben kalpterı 
k!rarak degıl kalplerı kazana 
rak hükmetmek ısterim. o ga 
ıı y nı Muzaffer olmuş uny • 
nıoıda sevmez ona halk tara· 
fından verılen Ye türklerın ba 
b ıı demek olan ATA TÜRK 
dıye çagnlmaaıaı tercih eder. 

lıtırahatte ıken 1üzü üc;tü 
ıert dadaklı ve tırajıktır De§e 
lı olduıu z.aman bıle ıözler1 
çelık pırıldamaslnı mubaf aza 
eder • muuC. olup olmadııını 
ıordum. evet dedı ~ün ü mu 
vaff ak oldum . 

m k ebinegırmekşa ları 
T Ü ÜG .. den 

İ tanbul polis mektebine 
iırmek ısteyen n mzet talebe 
lerıa yt ve kabul şartlarile 
tedri at müddetin.o devami 
ve son rmesi işi şağıda 

gösterilmıştir . 
1- T ahsıl müddeti tam 

dokuz aydır . 
2 ~ Mektebe namzet alı 

nacak talebenin yeme yat k 
elbıse y;ıolıkabı ve aaır mas· 
rafları mektep ıdaresınce te-
mıo ed.ılecek ve kendıl ıine 

yrıca beşer hra v rılecektir 
Mu yyeo olan tahsıl müdde· • 
tinden sonra muv ff kıyetl 

imtihan veren t !ebeler doğ 

rudacl ıı doğruya polı memur 
lulsl rın tnyın olun caktır 

' imtıbanda muv ff k oımiy n· 
lar h kkınd po ıa te11kılet ka 
nUDUDUD 26 DCI m dde i tat 
bık e ılecektır 

Taliplerin te emmül etmiş 
en kları ğuıtosuu .31 nci 
günü akş mına kadar istanbnl 
poli• mektebi müdürlüiündo 
bulun caktır • 

1 - Türkıye cumhuriyeti 
taba &lodan olm k • 

2 - Y şı 23 ten ş ğı3o 
d n yuk ri olmam k • 

3 - Fııi a kerhk hizmeti-
ni yapmış olmak • 

4 - Askerliğini yapdıkt o 
sonra yaşına t shıb ettirmemiş 

bulunmak • 
s~ Okuduğunu anlayacak 

ye takrir edecek ve muntazam 
bir r por ve}·n z bit v r kaa• 
tanıim edecek \ c polis ınektc 

binde okutturulacak dersleri 
olayacak ve kavrayacak ka· 

bıliyette olmak 
6 - ahkiımiyet ve maz.. 

auniyeti ve fena şöhretı bulun 
mam k. 

7 - Sıhhatının memleke:· 
tin her t r fırıda polislık vazi 
fesini ıfaye müs ıt bulunduğu 

hiç .. bir baıt lığı ve maıüiıycti 
olm dıiı en az üç he ımdeo 
müteşekkıl bır hey'et t rafın· 
dau raporla tasdık edilmek • 

8 - Sarhoşlu, kumarbaz· 
lık ve uyo§turucu maddeieri 
kullatımak iıbı fena ıbtiyatla. 

r• olmamak • 
9 - Mektebi muvaffaki-

yetle bıtırmedıği takdırde mek 
tep taraf ıııd n kendııi için 
yapılan m rafları ödeyeceii· 
ae dair noterlıkce t nzım edil 
miş kefalet ıeaedi vermek. 

10 - Orta ve ilk meıd-ep 
mezual rı tercihan ahnacaktar 

II --· Mektebe kadar yol 
maarafları kendilerine ait ola· 
caktır • 

iZMİRDE 
Hava urumu 

İzmir - Hav tehlıke i 
bilen üye y zılma işine de • 
vam edilmektedir • Şehrimiz. 
Felemenk tütün kumenya ının 
900 ışçısi birer gündeliklerini 
hava kurumuna vererek bav . 
1 r1mızın ı v fi yolund üzer· 
lerine dü§cn devi yapmıı· 
l rdar, 

ergün b ş k 
- 23 inci Liste 

1-lktif etmek - izdemek 
Tılmiz Şakirdımnrifet İz· 

demen 
Ör ekıer : 1- Biz bütün 

devrım daval rmJa At türk'ü 
(iıdemekteyiz ) 

2 Akıl öğ etmeyi bır kı-
nlz.; eğer onun iyı bir ( izdc-
meni olu·s~ıuz:, bu ıeref te 
size ydcr. 
2- İktıf etmek - yeter bul· 

m k, yet inmek 
Örnekler : 1-Hiç birimiz. 

bav sıvgam•, iç:a, ;'oo k • 
n dı (yeter bulm yıı. ) 

2-Kendisıni hoş kullan11· 
s oız, vermek isted ğ niz pa • 
ranın yarııı ıle de ( yetsıoe • 
ceğine ) şüphe etmiyorum. 
3 - lkti a b etmek - Edinmek 

Mükleseb - Edinik 
lktisab -. Edınç 
Mükte ebat - Edinçler 
Örnekler: 1-Hukul u mük 

te ebe Edınık h kl~rr 

2- İlim (edır.çleri) ol uk · 
çn ek ik olan bu adam ... 
4-İmtıban - SJDaç 

Örnek : Bır talebenin (sı· 
n ç) usüllerinden ynoıp yıkıl 

dığını gördüğünüzde, sın ç 
usü leri değil, taleben n bi.gi-
si b kkıuda şüpheye düşünüz:. 
5 .... İklld r- Erk ( Puissance ) 

Mevkıl iktidar Erke 
(Pouvoir) 

Sahibi iktidar - • Erkem 
lPuiıs ot) 

Örnekler : 1 • Bır de·det 
ıç en büyük (erk) kaynağı, 
konomık gelişimdir. 

2- Bir şef an a ıl (Erkesi), 
halkın sevg sidır. 

3- \Erkmen ), küçüklerin 
kusurlarını hoş görür. 

Yırmi dördüncü liste 
1 - Refah - gençhk 
Öro : bız.m dnv ız sa· 

oıf değıl, h lk genlı ıdir 

2-İslab etmek-1 yeğritmek 
2- ııtm k 

Eski kit plard us ak 
ıöyl~ mekten yeğdir ;" gibi 
özleri hatırlarsıuız. yeğrıtmek 

kehmesinin ~ökü işte bu ,1y ğ'' 

dir • 
Örnekler: 1- Bu kurumu 

ycğrıtmek , ODU yıkıp yenisini 
yapmaktan d h zordur • 

2 - Y ıll rdan beri biz.de 
ki at ciııslyetinı llrıtm ğa çalı 
ııyoruz. 

3 - islib islihat • 1 ·yeğritim 
2 - artırım 

Örnekler: l t nz.imat 
avrup korku uyle ba§ vurul. 
muı bir yeğrıti hnrekti idJ 
bir devdrim eıeğildi • 
lııiht cinai fer -At cinsinin 

yeğritimi 

4-ı l h bulm k yeğrim~k 
sal h -yegrım 

Ör ekler: Düny da ekono· 
mik durum, henuz hiç bir 
yeğrim beldeğı (alameti) göı· 
termiyor 

5 - Salah- yar r elverişli 

Oroekler: 1 -Bu evi bu 
işe y rar bulmuyorum • 

Bolu - Y • mursuz)ukd o 
buzday fiy ti 7 kuru§ çıkdı 

rb ylık ekmek fıy tını on 
kurüşdan sapt da. Bir yağmur 
dü ıae fiy tlır dü ec kdir. 

lime 
2 - Bu evi oturmağa 

elverişli bulmuyorum 
Yirmi beşinci li te 

I - Meyi, tem yul - Eğlim 
eğginlik 

Mütemayıl - egguı 

ÖrDekJer:/ -oğluauzun res 
m<· eglimi olduğuuu biliyorqm 

2 Bu fıkri kabul etmeğe 

onu biç te eğgin bulmadım • 
:t ·- T esid etmek-= bayr m k 

Örnek: Cumhuriyetin onun 
cu yıl dönümünü ne kadar 
coikunlukla bayramıştık. 

3 - yevmi mah us ~bay 
r iÜn 

Örnek: bayra ancak pa 
sar günleri ile bayraiüoierdc 

çekilir . 
4 - Tezahür - gö teriş 

gösterim 
Nümayiş - gösterim 

Örnekler I - GAzet~ 'ler 
gıtı ız 1 any da iken kcn 

dile ine kar ı büyük dostluk 
gösterilerinde bulunulmuştur • 

2 Bu et in bir b r<.ket ol 
makt n faz.la bir iösterjştir . 

5 - Sebat dura 
Örne : Dun sız adam, ze· 

kiıım yok yere harcamıt olur. 
Not : Gazetemİ%e gönde-

rilecek yazılard bu kelimele-
rin osm nlıc 1 rı kull nılmama 
z.ıoı ric eder'z . 

- Yirmi altıncı U te -
1-Tesir - Etki 

Müe ir - Etkin 
Tesir etmek - Etkimek 

2- Amil ( miie11ir ) - Etke 
Örnekler : 1 - Bu il~cın 

henüz biç etkiııni ıörmedim 

2- Do unaklı bir ıes din· 
lem ek 

.>-Etkin uir teabir bul-
mak. 

4 - Hay t p bahlığı üzeraae 
eıkıyen sebeplerden biri de, 
pıy.aa düzensız.liğıdir. 

5 = Sular ve orma~I r top 
rck bıtelgesı u tünde en bü -
yük etkeıeraendır. 
3 Kuvveı ıobatiye ... - Bıtelge 
4- Meaııh ı satlıiye - yüzölçe 

Örne : Anadolunun yüz 
ölçesı ne k d r olduğunu h -
tırlıyor musunnz ? 
5- ünevver - Aydın 

Ornek : Bir devrım anc k 
ydıa ve ileri k falar üstünde 

tutunabilir. 
- Yirmi yedinci liste-
' - Vectbe -düşerge 
Örnek: Türk hav kurumu 

, n y rclm etmek başlıca dü 
şergelerımizdendir . 

2 • Tefrika -böıem • feuil· 
le ton 

Örnek: ıoo romanımızın 
ıazetede k ç bölem tuttuiu · 
nu söylermıııoiz ? 

fi • • Tefrika {nifak anla-
muı ) - ayİria 

Ornek: Halk ara ına ayir· 
ia sokan politıkacıl r demok 
ras1nın sıl düşmanl rıdır 

4 • Muaibet ııaak 
Ornek: deprem en bÜyük 

ıınatlardan biridir. 
5· Taklid - benıet 

T lıd etmek • benz.etlemek 
Mukallit - benzetci 
Örnekle: 1 - San tta ben· 

ıetcılık de il özgünlük lazım· 
dır . 

2 - p3ra benzetliyen.l riu 
c.ezaları ağırd ır • 

Not: G z.etemize gön de 
rilccek yazılarda bu kelımelc· 
rin oımanlıcal rı kull nılm ma 
1aa riça ederiz , 



2 ve 20 komprimelik ambala~arda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimeferin 

üzerinde halişli§in timsali 

olan EB markasını arayınız. 

iLAN 
Trabıoa mahkeme bat 

kitabetiadeD 
Ga n menkulua balaadl!iD 

'I k .. aa .. mevki, mahaile11 H •il 
raıı . . 

Trabsoa bostepeı 111 ... 
hallui ., 
Aç.ek artırma ile par•J• çe • 
lecek 1•1rı me•kala• ae olcl• 
iu . la • 

Miıtemilit Ye pireJ~ aft 
bir bap laoaeaia tama•• 

l'akcbr olu•• ıu,.at : 
800 lira 
arbrmuı• yapdacatı 1er 

pn, ... t: d 
Trabzo• adliye dairesi öaiD e 
22 7 935 paurtelİ ıiinü 13 15 
1- ba 1•1'1 mealralun arbr 
•• ;!rtaa•eaiJ2- 6-135 tar 

. b 157 .256 Na. 
ıbındeD ıtı area d . ellllİD 
raıle Trabıoalıt.B.K. aır . 

a11adaberke11D 111 uayye• aumar . 
1Örebılme11 içi• açıktır. alla· 
da ya11h ola11lard•• faıla. ~= 
iamat alma~ ııteyealer, lf 
•artaa••J• ve 167 -256 ~Ol 

tima&• Ja auaaraade memanJ• 
•arlcaat euaeliclir • . . 
2- Aıtırm•J• iıtırak ıçaa ,. 
karda ya11u klJ••ti• • 1 ,S 

ak . ..,. 
••betuade p•J ceaı 
muıi oır baa&a•aa te ... at 

ktir( J24 mektuba tevdi edilece 
3- ıpotek aabıbi aAacakhlarJa 
dıier aiakadar!ana •• utifak 
hı&kı Nhıplermlll 181'1 mea· 
kul üzerıaaeki laaJdanDI lıaau 
ıüe faız •• maarafa dall' •••• 
iddalarlDI itba üb tariJaillde• 
atıbarea 1ırm1 ıia ıpad• ewa 
kı aiıoıtelerde oarbkte •••• 
rİJeb•ID DılCÜllDelerPAP eder 
akıi halde bakJar• tapa 1&cilll• 
•bıt olmadıkca aabt bedelıaıa 
payl,ım••JDGAD barıç kallflar. 
4- Göıteril•• ıbd• artır .. 
J• ıttırak edea!er aıbrJU pt 
aameaınt oku••I Y• llua.ıu 
maiumab aimıı J• baatan ~· 
•••en kabal ctaaf ad " ıü· 
bar oıuaur!ar • 
5- Ta7ıa edile& u•aacla ı•Y 
ri mealuu liç defa ~ifddıktaa 
ıoara ea çok artır••• ilaa!~ 
edilir anak iıtırma bedeli 
•abammea kaymetill Jibd• 
Jetm ı heıiai bulmaz YeJaaatıı 
iıte1e•1• alac•iı• rachaaı 
olaa dıier a!a~akiaJar bulu•~P 
ta buları• o 1•1ri mıakal ile 
l••la ıdil•iı alacık1enaea •• 

K,paL S - t• 
zarfJa ıgır e 1 
eksiltmesi 
Askeri satınalma 

komisyonundan: 
Erıaru• kıtat ihtiyacı içia 

tSoooo kilo ıı;.r eti kapalı 
sarfja ekailtmeye koaalmaıtar 
ibaltıi 2· temmaı 935 tuilai· 
•• m&.adif aah ı&nl Hat 15 
de 1apilacaktır • ilk temiaab 
1687 lira So karQfdar. taliple· 
ria prblameJİ aala•ak lzre 
laer sb enara•da ıa.al.ko. 
aa maracaat edebilir maaaka 
.. ,. ,UUilealdv •• ,, .. 
... .. -ttaa bir -t e•••I 
ticaret •da••f• •akanet ol· 
claklanu clair Yeailde temi· 
aat •• te~ mektaplar1111 ko. 
n. Termit bala• bilece lderdir 

1 - " 
c•audu fula1açaluaaua ea 
çok arbrama taahlaüdl baka 
kalllak lıere ardıma onbeı 
ıia daha temdit ve oa.>cf 11ci 
ıilala laıtuai olu 6-8-935 
:tALI pal ikıaci arbrma 
ayaa aaatta 1apalacak tar • ub 
, .. da bedeli •bf iat•J••ia 
alacaP racllui · olu dipr 
alaca•blaraa o ı•Jri muklll 
ile tellia eclil•iı alacaldan 
mecmuwadaa fu&aJ• çıkmak 
prtil• eD çok tirırua ihale 
edilir· biJl• bir bedei elde ecl 
illleue aha!• 1apılmaz Ye •bf 
talebi dlfer · 
6~ - Ga1rı meakal keadiaiae 
ihale eluaa kimae dertaal ••· 
J• .-ile• •llaiet içiade para11 
Y••uae ilaale karirı fe1tao!•· 
.arak keadilladea eYYe! ea Ji 
)dck teklife.• balaua kı.ue 
araetmit oldap bedelle alma. 
i• razı o1araa, oaa ru' olau ••J• a.alu•aua laeaea oabeı 
118 middetae arbrmaJ• çaka 
utP eaçok artırm illide adi· :ir iki ale uuaadaki fark 

...-pailath'•r içia yüzde bet 
t.. ı.c.aP oluaacak faiz ve 
dal., zaradar a1raca il•~•• 
bacet sa1makaaull memar11•t 
mile• a&ıcu&aa taluü oiUlllll' 
aadd•( 13.1 ) 
aJfİ •eakal yakarıda ıhteri 
~12. 7 .9JS tardıiade tra~ıoa 
M. Baıkita~t oda•acla lf b• 
üaa ye 11ater»ea arbrma ıut 
aa•elİ dai1tıiaclı 1&blıc;ıi1 

iJP oiuaı , 

FILIPS 521 A. 
Çok kuvvetli 6 Lambalı 

OKTOD SÜPER 

Dlutyanın en maaz.aam R A D Y O 
F a6rilıalarına •ahib olıın : 

Filips 
RADYO Jara•ıa 1935 modellerini 

Halkın iıtafadesiai düş&aerek 

fiyatıuı um J•pmadaa 

12 ay taksitle 
Verdiğimizi muhterem Halk t· 

m19ş. bildirmekle şeref duyarız 

Bir Eene vade ile 175 LİRA 

• • • • 
336~ 

KISA 
ORTA 

VE PHILIPS FiYATI 
297LİAA 

UZU N Dalğ,alarla Dünday1 bir dam altına alan 336 A.N. 

-=-----~I~r~a~b~zo~n----v~e----h~a--v-al~is~i~a~c~a~n~t~as~ı---: JIJJ. _ H . A BDULLAH FEHMJ ~ 

Akcaabad Bozku t 
O TOMOBiL BIRLİGİNİN 

Sayın Halkımıza ilanı '1liil 
Otomobillerimiz dünyanın en metin, en emniyeti; tenezzüh otomobille-
ridir •• Şoförlerimis kibar, teQtiz, lıer jrlü ıctım i terb yeyP. sahih, mes· 
lekine vuifeaine aıık mal sahibi dikkatli urdd~şlardır ki, birhğimiz 
bunlad.a bilhakk.ın övün~bılir. kurduğumuz intızam sayesınd~ Anadolu· 
muzun her tuafı için nakil fiatlarımız herkesden daha ucuzdur • 

Berkeait pek haklı olarak düşündüren, heyecan, endişe ve üzüntülere 
aevk.edm bir mesele vardır k.i oda uzak yakın h · r yerden bir yere gitmek 
ıçia billectği otomobilin sureti katiyede sağlam ve makineyi idare ede-
cek olanın aklı baıında vazifesjnin ehli dıreksiyona sahih bir ıoför ohıb 
obıu.d~ll keyfiyetidir. itte birliğim~z herkesi bu endişelerden kurtardık 
memleietimizel" ( Bozkurt otomobil birliği ) ni tesis eyledik .. 
&ı 1•• olorno6illeriıni~ dahi atelyemutl• lıi malı "ne mü elaaHı•rmıs taraf,ntlon telırar 

talrar incf,4•r1 iflc•y• tetlıilı etlilir, /ren 1'• dırek•i)'On rn f•tin ;yollarda bile 
lcı.U,,• 6-al111a.a, malıin••İni it/ar• eden ıof ör altınJ iti otomobilini 

MMiyle 6ilir, oıomollU JırelaiyondaJti ıol6r6nü tanı ••• 

Akçaabad1 Trabzon, Erzumm1 Kars ve Anadolunu" her tar;µına artık. 

Emniyet ve itimadla seyahat edeceksiniz ... 
lllRKIZI: AKÇAABAD • ŞU ESi: TRABZON Gaaipaıa cadd•ıi N'I ~ 



• 
ABO 

Seneliği 500, Altı aylığı 300, 
üç Aylığı 175 kuraı 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çıkar 

. Yevtiç 
Bükref 21 - B Tutileı o 

dün akıam nıkola iştasyonuna 
hareket edeceii sır d belg· 
r clda B Y evtiç kendisini tele 
fona çaiumış ve y rım s at 
önce çekilciigini bildirerek ken 
di•inden küçük anlaımanın 
başkanı 11fatiyle 22 hazır oda 
Belgradda yapılacak olan kü • 
çük anlaıma topl ntıaın1n ~eri 
birakılmaıını ve bnndan B Bo 
nesin de h berdar edilmesini 
rica ctmifitir bunu üzerine B 
T•tilcıko t elefocl 8 Bencslc 
de görüımiiş ve dün akş m 
b rcket etmemietir . 

lgr a 
Belırad - 21 B ıbakın 

Y evt1~ naibe gereken k r rl 
rı im k için parlemento du· 
rumu incelemek ımkanını v~r 

ek üzre kabinE:nin cek ılimi 
ııi vermiıtir çekilim kabul edil 
miştir bü fımet yeni kabine 
kuruluncaya kadar itine devam 
edecektir . 

İtalya - Habeş 

. h d. ' ır . 
oma 21 - Gıornala D 

italıaoln adisab b d n aldığı 
bir h bere ğöre içinde İtalya 

elçilik sekreteri bulanan oto· 
mobil bir ıinemanın öeünde 
durorke bir 'habeş \ ucm nı 
aı abaya yaklaşarak it&ly n 
bayrağını koparmlşlır iför 
hemen iıe karışmışmış ve ge. 
len poli ler h beş ucm nı ya 
k 1 mışl rdır 

500 Lira 
Ankara - Sioaı Er:ıaram 

Malaıya kaoıııt kolları ilıi· 

•aki hatları yapı aoıyeteıi 
haua tehlik ıini önlemek ifin 
Türk haoa kurumuna 5000 

lira yardimda balunmuıdar. 

..., g d 
• • 
1 1 

Süel s tınalma 
komisyonundan 

A - Trabzon kıt at ibti· 
yacı için tahminen 6000 lir hk 
7500 kilo erimiş s de y ğ la 
nacaktır . 

B ~ Şartnameıi her gün 
kom·syond p r sız ola ak 
okunabılir • 

C - Artırma eksiltme 
kapalı zarf usu ile satın lana· 
c: k ır • 

D Art rma eksiltme 
alede s t nal a om ıyonun· 

da 1' t mmuz 935 Cum ~ü 
nü sa t 15 e v pılac kllr. 

E - ~uvakk t teminat 
4 So lır dır . • 

G - İsteklilerin 12 tem· 
muz 935 cuma günü t 16 
dan evvel tekhf mektuplarile 
kalede a hnalma ko isyo un 
uracaatları il c olu ur . 

1 -4 

M h ilesi 

can bur 
munda 
kireç ane 

" n 
dirona 
k odıl 

" fircokhis r 

" 

• 
rı 

tuzlu çe~me 
iıkender paş 
tekke 

Mevkii 

canbur dany 

s 

-
sil t a 

1 
LİSE müdürlüğünden 

Trabzon Lisesi ve pansi -
yonu içio ekaılt eye konulan 
17 -6 -935 t.ıarihinde ihalesi 
y pılıacağı İl o o1 n n fi t 

ub mmenr.ıi b b kılo! 
[, 7, > ku a a 11 

z m 2000 k o a 

n n birin'n gelm 11i yü 
z ud bir ha t aonr y te 
dıt ve 24 6 935 paz rtesi 
~nüne t hk e ıl · d r 

Ist lıle an temlDBt mek • 
tüplerilc birrkd 24-6 935 
p z rtesi günü ı at o dörtte 
Lise Buıaıınd üt ş kkil ko 

ısyon gelmdcrı ılin lunur. 

iş 
oevi no 

e lak ara. 22 
" tarla 

t rlavcotlak 
t rla 
fındıklık 
tarl 

Bo,S 
24 

133 
25.97 
33 
4o 

,, 69 
7o m. ar a 24 

hane 17 
f hane237 

130 ı rsa 390 
arsa 24 

" • 

1 
k.m T. 

lira ku. 
240 M. 
200 !. 
7o M. 
80 
45 M. 

215 E. 
41 
IS M. 

17-So M 
~oo E. 
ISo R. 
So M 
20 E. 

Yukarıda cius ve eir evsafı yazılı g y i ro nkullerin mülki 
yetleri pesin par ile 18 6 935 ~ nbinden ıtib en 15 gün müd· 
detle arbrm va çı ar•lm1ş ır talip olanların yiiı e ı buçuk d1 

bozitol rıle hırhk e ih le t rihi ol n 3·7 935 ç r~amb guou 
14 de defterdarlıkta toplan· cak kamisyona murnc atl rı • 2- 4 

4 Sayf 

Si 

uf\ r 

ı ·n gatı ı IS ı-:cr • t 1 Re lam/ar 
paz.arl ga ta.biciir. 

Eaki nü~halar 20 kara. ııır 

Erz v ma c ilme 
LİSf .. MÜDÜRLÜGÜNDEN 

. 
1 

1 - Tr bzon_ L;sesinde v~ pansiyonunda 9j5 senesi hazi· 
ran~n 28 ııdeL 9~b seoeıı m yıs nıhnyetine kad1ır ssrf edilecek 
aşagıda ısımJerı yazılı erz k beher dde için ayri 1 t ·ı 
8·6 935 t rıbi':d o itibar c ıiJtmeye konmuştur. r n me ı e 
T emınatı ıcm lı muh mm n zami 

uv kat kıymeti miktar 
L1r ku. Li hu. L r ku kilo 
18 75 150 1 . 2 
14 63 187 So 7. 5 5000 gürgen istiriç o 
4 So 60 3 2500 t ze faıüly 
5 25 7o be eri 1 2000 s kızkabağı dol. 

1 ooo det hıyar 
1 So lo » O 5 20000 - patlic 
6 Bo 4' ~ooo tom trs 

2 - Şar n weler h r gün bede.isiz me tcbten ı bT 
ve goruleb 1 r . a 1na ' ı r 

" - E s I 8 6 935 t ih e tes düf eden cuma ünü 
u t 14 c!e L e ı & nda y pılac&ktır. g 

4 E s it e çık surette yapılıcakhr . 
S - ~ uvakkr.ı.t te~ıo t mıktarı her m ddenin bizasın y :ı:al

mıştır . 
. 6 .. l t kl 1 r tı~ ret od-.ınd~ ~ukayyct olduklarına dair 

eıı a gos rec klerdır . 
7 1 tddıl r 2490 ı.umı:nJı kanunun 16 ncı m•dd · 

biuim'na gö e muv kat temin tlarua ekıiltme~e ba lamad:~ 
bır saat e vd ne k dar melıtep kitabetine vereceklerdir 

v kfı 
krepli 

" c. doğdu 
içkale 
tekke 

'ffl 

tt 

r fılbo 
Ha an ğa 
açlı hoca 
lav n ı 

ul ıı ıy h 

" h l c; ca ıı 

"' tlı 
f tıh 
Ilı ı b tun 

ış r r 
m nıLıi 

tekfur ça yir 
n ,, 

içk le 
t kke 
boz.tepe bala 

• ar fılbo 
k11le içi 
paz:ırkapu 
boztepeı Zlr 
k .. ı içı 

" m f.aza 
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Cıo i 
Bahçe · 
camı rs fil 
b e nısası 

n 

• 
n 

" 
uı r rs sıvebab 

h ne are ' 
b hçe 

No M.K . 
25 175 
24 7-
ı3 5o 
)8 150 
39 150 
71 25 
72 160 

2s · 75 
148 3o 
144 5o 
298 So 
146 ioo 

4 So 
l ı4 Ioo 

v kf kebır 
fr m bey 

tek c 5 So 
bnne rs sı n 75 

" " ~1 1~o 

• 
' liken &iibhrıöM üıcre rbrmcy 

al t..St ~ünü y pılacakd·r. iıte • 
uruş temıc .. t kcel ri1e c f id resi 

3 - 3 
~-~--~---~ --- -----

z 
olmayan safi yiin 

' 2, 
VE Li Fabrikalarız1n 93t senesi dayanıklı fevka!ad ütü tut~r h·ç ~oloıaz beğenı i miimkün 

kumaşlardan harçları birinci ve dık ·şı muh yyer olma şartile Erkek kostnnıları , 1 
2 3

1 
2 

1 
5 liradtr hu u5i kumaşlardan !ıradan ıtıbv.ren 

adar •• kostümler . 3 hradan 1 liraya kadar hazır kumaş elbiseler 

BAYL 
er ha 

ye • ç 
lü 

1 

1 
Hiç bir yerde bula dığın1 z.evkıoı okşar lıomilşl rı 

ancak O L T U L U Deposund bulrca~ sınız 

Tecrübesi meydanda: Sipahi pazarınd ki 19 
17 num rab BÜYÜK DEPOYA bir 

kere uğramRk rekl uı değil hakıkati 

gösleruıeğe K AFi gelir: 

215 kuruştan lira) a kadar 
kumaş balacaksınız 

Hak ı kiz mar 

• 

ou 
1 

Ç ŞI 

B y nlara ve Çocuklara b zır ismtırlama 

Her çeş t MANTOLAR 
KIZ m rka H kıki Endıko E v ı cin h zır 

P lle;l r k ms d olmıy ı mantolar 

Emp rmeabl . Pardü ülar 

Altı !ıradan itıbaren ba~lar 

TERZl L z t nd topt n ve Perakende 
ô ulroem• ucuzlu 

m var 




