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İTALYA HABEŞ DAVA 
Ka utayda : italyaya karşı ahnacak Zecri 

tedbirler nıeselesi konuşuldu 
Ankara 13 Baıün 

Fıkrct ıiliyın başkinhiında 
yap lan kamutay toplaatı11nda 
uluılar ıosyeteıi heyeti uma 
miyesince teşkil edıJen irtibat 
konıitcıinin lmış o\d1Iğu cko 
nomık ve f nansal tedbirlerin 
tatbıki buıu unda bükümete 
ıelibiyet veren kanun liyibası 
müzakere cdılmiıtir bu müaa 
sebetle ıöz alan bere tüker 
afyon dcmiıtırki bu •eaeleyc 
dıir bendcnizde iki ıöz söyle· 
mek iıterim ben ıırfyurdumu· 
zu alakadar eden ba mesele 
de ıahıı mülabazatuaı huzar· 
alinizde ıöylemekle vazıfeu i 
fa etmış olacaiımı dütünenk 
kürıüye çıktım sayia arkadaı· 
Jar bugiia tihkiyc cu•huriyeti 
nin yükıek ıiyaaeti , .. dur yur 
dumuz.un müdıfaaıını yılmaz 

kahraman askerlerimize teYdi 
ettikt n sonra dünyanın her 
u asu l e doıt yaıamak va ba 
nt içınde yurdamaı.aa ticari 
iktiıadı iymar kültür .... İl' 
işlere kuvvet vermektir birde 
yurdumuzu Hla alakadar etmi 
yen gavg"alardan uzak dur • 
mak ııyaaeb vardırki buaada 
bitaraflık derle ve bıtaraflak 

ı lble beraber yürür buıün 
İtalya babeıııtaa bubı dolayı 
•ile vP bızım de uluslar kuru 
aıunun uyeıı olmak haae biyle 
bu kurnmun ko .. ıeyi ıtalyaya 
kartı hnacak zecri tedbirlere 
iştirak ederaek olabilirki ital· 
1 l •ram zdakı ticari müa11e 
batını ke11·a ve atide bizdeD 
111•1 aıaı maya karar versıa 
~undan mada ıtalya ıJe akettı 
rnıuz tıuaret muıhedesinia 

••deaı bu ul etmııtir zecri 
tedbi·lere ııtirakımız bittabi 
bu muahedenıa tecdidine bir 
111•nı teşlul edecektir biz aluı 
lar kürumuaun kararına iştirak 
etınek ıuretiyle italya ile cari 
olan tıcarı münasebetimizi fel 
ce Uiratsak acaba aluılar ka· 
~uına bu fedakirhia kartı 

•ze De &ioi maddi ve ameli 
coıapıaaatıoa temıa edecektir 
CQ p D t• l . ' k-H OD meae CllDI • • 
Çilk •1atant üyeleri romaanya 
lllarabbuı B Tıtülesko ea ev 
~eli u uılar ku umu koaıeyin 

e lllevzuu bab ı etmiılerdir 
•e •lk11lıamıılard11 irtibat kıo 

miteai bir takım ••itlerde bu· 
laaauııtar İtalya ciddi ve ııme 
li bir tedbir ahnmııbr şimdi 

lik iaıallab ilerde bir çare 
balaraz miıiillü yaldızh vaıtler 
den batka bir ciddi tedbir 
sureti göremiyorum benim 
b1 dii!• ıey varsa oda z~cri 
tedbirlere iştirak ederken ti -
caretimizi ı~ktedali' etmek ib 

ti•ali vardır avrupa diploma 
1111 earareagiz bir muammadır 
olabilırki yaran iogiltere ve 
fraoaa devletleri itaJyaile anla 
tııınlar ve bizim alelacele zec 
ri tedbirlere iştiraiumız bizim 
ticari ve belkide aiy~ sı menfa 
atım ZI dokuHun 7 kiauaiaa-
nide fraaaa ile italya arı ı ada 

aktcdilendoıtluk muabedeıiaİ 
unutmıyalım acaba zecri ted 
birler ışine bitaraf kalmak 
mümkün deiilı:nı idi bitaraf 
kalmama mahzuru nedir ben 
italy ya t rafgirhk etmelı idık 
demı orum itolya sulhu ihlal 
etti arsıulus l kuruma karşı 
büyük bır meıuhyet altına ıf r 
d i bence çok •ıiar bir hata 
iş\em'ş oldu fakat bu ıarf ken 
diıine ait eaffh bir ştir her 
halde başku nıa malina göz 
dikmek menfaat için aaıkısı 

Dın yurdunu istila ttmek ha • 
kult.u düvele hukuku milele 
muhalif hareketlerdir maalesef 
uluslar ku umu barbın önüne 

- Arka•ı ikide 

Kamutayda T. R. Arasın 
DiyeTinrlen sonra zecri tedbjr kanunu kabul edildi· 

Ankara 13 - Komutoyın 
6aıün•ii fopiantı11nda Bıre~ 
T6~lı•rin Afyon •öyleoir.Jen 
•onra •6a aien dll iı'•rı ba. 
ilanı T. R, Ara• aıafıdaki 
tliy•oi oerm11tir : 

Arlıatlaılar arau'u•al du· 
ramannclıadaı önemli 6ir .z• 
manantla bulundutumuz.u ela· 
laa bir •af siın •ovela büyük 
ı•f in Hlahıyettar oğ:ıından 
iıtttiniz Atatürk bu ıöylevirı. 
d• Türlıiy• dıı •ıya•anın 
ana hattını bır kaf kelime· 
den en toplu ve en acık ola· 
rak flz.ıyoerdi ur•yla~ kong· 
ruınde birıncimız. memleke 
timiz. İfrn •ulh içinde intizam 
İfinde yoıamanın en 6Ü:ı:ei 
hır nümunuidir İnönü /.a 
•ıi.zün• ıöyic devam etti ent 
ernaıyonal hayıd hazar iç en 
de defıldır büyük ualıalar 

milleıleri fOAI m•ııal etm•k· 
tıulir biz. bu laadiHler içinde 
mcml•lcetimi.zi gailelere kap• 
fır momd~ cıddı bır •alla pofi 
tilıa•• yapmalı •iyaHtimiz.in 
cı•o•ıdır ba •ulh hayatım 

temin etmek için Türkiyenin 
b tıilandıl• mııolaedelere dık· 
katlı bir ıardte riayd etmek 
ııarımı.zclır • 

Sayın arlcadr.ılartm bagiin 
•iz.elen la•oibini dileditim ita 
nan layilaaıı iıt• biz.im bu 
fradi•ionel ,ıarımızcian Jot· 
maıtar o.za•ıncian olciutamaz 
glaıler ıoıy•t••İ )'olun ••· 

/amrınuzclur ki •on aylarda 
italyan hcıbeıilatclafıyle afroı 
tı bız. ba mHe/e ile ancalc 
milletler cemiyeti kararları· 

nın bizi mecbur ettıfİ ölfütl• 
iıtigal ediyoruz. banan tlııın· 
da ıtal,a ile ınunaHbetimiz. 

evoelki yıl on una az.atılan 

•on zamanlarcia daha iyleı· 
m ıtir habefiıtanla manaH· 
beı imiz normal bir haldetlir 
hükü metrmiz lıendısini ağır 
mHuli•etle karfı karıı>·a bu 
lunciuran bu günün vakarını 
bir tarafton ıtalya ile mıina· 

- Arko•ı ıkıde -

Ç rş f peçe 
Gümüşhade -
de yasak! 

Gümüş&ne 12 -= uray ku· 
rulu dünkü opıanbsıoda çar 
şaf ve peçenin k Jdmlmaaıaa 
karar vermiıtir bunun ıçın 

bir mühlet kabul edilmiıtir 
bn nıühldin sonunda çarıaf 
ve peçe temamiyle yasak 
edilecektir . 

Evkaf memurum 
ilımize geldiğ' güodea ber! 

evkaf İşleri11e iyi bir düıen 
vermeie çalııao, Far~n Yeaaire 
S"ibi inıaatlarla da idarenin 
ııelirioi arhrmaia muvaffak 
bay Necmetl&D iziali olarak 
Eıkışt:hi d~o şebrim":ze din • 
müıtür • 

P~rşemhe 

14 
2 ncı TEŞRiN J::t3.ı; 

F 'afl 1 Q O Par:ldır 
Direktörü, 8a•ya:ı:ıcı•ı 

BEKiR SOKUTI ' -
Köy 
Çocukları 
Ya;ı; ıelipte köye çekildi· 

iim zaman en çok ilgilendi· 
tim ( alakadar olclufam ) 
köy çocuklarıdır Onların ru· 
hunu araıtırıp bir an meşgul 
o'uJ'lU.t: cok zeki o~ cluykulu 

' oldaklarını anlaraınız • 
D.mo.alarım işlenmemiı bir 

toprağa benz tirim . Noaıl ki 
bir toprak fenni uaalle i,len· 
diti zaman bereketli bir 
mah•ul atrnır•a ha özlü fa· 
kat karanltlı dem .,tlarcla ay. 
clınlatılciıfı .zaman ayni sonaç 
( ndice) çıkar . Her Türk 
çocufuncla görülen nitolik 
( euıaf ) onda da oarciır • 

Yalnız o yaıcyııı ger!!fi 
bir çoban olabilmiıtir . 

Bakaraını~ aabahliyin inek· 
/erinin arka•ınclan köy Tüt-
lıiıleri •öyliye,ek ıeçer . Ak· 
ıam yoraan fOine dönerken 
biricilı düıünceai yarınki ıün 
için inelılerini rter iye ıötüre• 
ceiic/ir. lıte onun hayatı Her 
ıe1cien haber• zdir. Hayatın 
da hiç baılıahlı görülmez . 

Alılı , erclili ııünden beri 
farafiarını oroıtırmak bir 
ıeyler öfrenmctk iller. Qrıan 
bir iıt•li dinizliyen ( tatmin 
eden ) bü1ük anadır. O yao• 
ru ille (muhakkak) ,bir ıey/Er 
öfrenmelı ıerelcliti i 1• dede· 
•inin 6rümcekli kafa•ınaan 
çılıan çürük fıkır/ere ele inan 
malı yültiımünde kalır . Ona 
bunan dofra ofmaclıtrnı i•· 
bat •decek kimıe bulanma· 
dıl• için •Öylenilen her ıöze 
buyük bir inançla bailanır. 

Hayatı gördügü oe an. 
laclıiı gibi kabul eder. Köylü. 
baba: Cümhuriyet n on ikinci 
yıl dönümünü kut/ulamak için 
lcöyüncien lıoıarak buraya 
geldin. Gön•iin k o.ınçla ( if· 
ti harla) lcabarmrı ıaıkın H • 

oincin göz.lerinden okunuvor• 
Ju. O gün gördügfın binlere• 
okol ösırenciai .;011a yaorunu 
haiırlatmaclı mı ? 

Ben unin Haıanınrn o 
gün ne yaptıfını görmüı gi. 
bi bili101um: o ao.bahliyin a· 
yandıl• z;amôn ocak baııncia 
lcaho• İf•n decieı "ne •oror . 

Babam neriy" gitti ? 
- Bayrama . 
- Ne bayrama ? ihtiyar 

hiddetle bağırır : 
hen• la:ıım Hn iıin• 

- Arlco11 Üft• -
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Anker:ı 12 - Ekouom 

bakanı Celil Bayar ati deki 
tebliiin neşrine Aoadolu A -
janıını memur etmişdir. 

Denizvolları idare.sinin 
1080 tonliito İnebolu vapuru-
n11 dün J 1-12 gecesi saat 
yirmi ıularında urla tah ffuz 
hanesi hizalarında batmış ol 
duiunu acı ile beyan ederim. 
lzmir llbaylıiınd n alıntn en 
ıon malômata göre helen üze· 
rinde bulunmakt olan gemi 
ıuvariıi Mehmet ali k· pt n 
iz mir körfez ine girerken kös 
ten adasıle pelikan f neri 
araıında tabffuzhane h nsın 

da ani olarak çıkan vıldız 

karayel f 11tınası tesiriyle lom-
baz •e fcr,ngilerden g miye 
ıu girmrğe bışlamı'I: ve vapu· 
run bir taraf eğilmiş o ına -
ıınaan dolayı kömürlüklere 
ıüratle su dol rak kaz n d i 
reıini işgal ve mak·ceJer n 
çalışmasına mani o'muş lun 
duiunu ve yolcuların d h ye 
canla bir tarafa koşuştuk! r1 

olmala•Jodan dolayı g minin 
devrildiğ.rıi if de eylen ·şdir. 
Yolculardan bir kısmı k zamn 
gaminin fazla yüklü olmasın 

daa~ olduğunu ileri sü llüşler
dir L derhal 0 kaza mab Hine 
gö,.derilmiı bulumın v katet 
deniz fen he•etimize mensup 
iki aza hakiki sebebi .tahkik 
Ye teabite memur edılmişler -
dir gemide 43 &emi amamı, 
103 yolcu bulunduğu acenta 
larclaaı telırafJa toplan n ma-
lumattan anlaşılm1şdır. bunl r 
daa onbir ioıilız brndıralı 
polave 114 istikbal şılebi t • 
rafından kurtarılarak lzmire 
retirilmıı ve pol vapuru tara 
fından ıeti iteni.erden üçü ol· 
müşdür. Ayrıca üç ceset top· 
lanmış~ır oniki kayıptır banla 
rın hakiki •eziyeti h kkında 
ttetkikat ve tabarriy t dev m 
etmektedir kazaya uğrayanla· 
rıa istirahat tedavi İ"'şe iskan 
Ye gitmek isteyecekleri yerle· 
rine deaiıyoll rı hesabına di 
ledikleri naaitle sevkleri iç.in 
tertibat olmuştur ekonomi 
ltakaahj'ı kazaya uğrayanlar 
Ye kaybolanların listesini ayrı 
ca aeşred,.cek k zanın sebep 
lerini önem ve ıür tle ilr.Eştı 
rarak icnplerini yapac kdır. 

Bu acı hadisede canlarını 
kaybetmiı o anların ailelerine 
•ekiletim Ye şahsım dıaa 
taziyetlerimi ıaygı ile ıunar 
H elemlerine bütün kalbimle 
iıtirak ederim kazaya uğra • 
y~nları kurtarmak ~için pola 
ve iıtikbal .t..tilebi tarafından 
JÖıteıilmit olaD büyük ıayr~t 

BER : 
puru battı .. 

lere alenen t~ıekkür ~der 
bir ödev aayarlm. 

Çok mık tarda 
Buğday ve pamuk 

battı • 
fzmir 12 - Mersinden iz-

mire gelmekde olan İnebolu 

•apurunnn çıkan futınaesna· 

ıında fazla miktarda . buiday 
ve pamuk yüklü olm;;sından 

dolayı muvazenesini kaybede 
rek dün aaat yirmi sularında 
pelikon feueri önünde batması 
üzerine kaza yerinde bir çok 
kimselerin sallar üzerinde çır· 

pııımakta oldukları haber alan-
mıi •e izaıir limanından uya· 
nık ve giizel izmir vapu!"ları 

ııbbi imdat heyetlerile kaza 
yerine göııderilmiılerdir kaza · 
ya u~ıayan yolcuları bulmak 
üzere yapılan araştırma! rda 
ooiki kiti d;ba sai olarak 
bulunmuştur ki bunlarla bera 
ber kurtulanların yekunu 125 
fİ bulmaktadır ikinci kaptanla 
beraber ö ülerin fayısı 9 dır 

ya11a saat ondörtde bu ölüler 
için bir tören yapılaı:akdır bü 
tün İzmir bu facıdan dolayı 
matem içiadedir. 

izmirden bildilij·Or 
İımir 12 - Mersinden li . 

m nımıza gelmekt~ olan de • 
niı yolları İfletme idareıioia 
laebolu •apuru dün gece ye 
nikale ile kıbzman araaıada 

altından su almak •nretiyle 
batmıtdır içinde bnluaan 
190 yoicn ve mürettebattan 
yüz on kurtarılmıtdar kurta 
rılanlardan onu İDiilİZ bandı 

rall polot •e mütebaisi istikbal 
v:ıporiyle iece geç •akit lima 
na ııetirilmişlerdir bunlardan 
başka polo •aporunda iki Vfl 

istikbalde bir öiü vard1r ine 
bolunun ikinci kaptanı bu sa 
b b urlada diri olarak bulun 
muştur bulunan bet cesedde 
izmıre göa erilm;ştir kaza 
hakkında incelemeler •e et • 
raf a arP.şbrma1ar yapılm:k -
tadır . 

C. H. P. 
G rubunda 

Ankara 12- C.H.P. kısma 
tay gurubu idare heyeti baş • 
kanhğında c.h p. kamutay gu 
rubu bugün aıb~ş~an Hasan 
Sakanın başkanlığında toplan 
dl zı~cri tedbirler me1eleıi üze 
rhı.de dış itleri •e ekonomi 
bakanların1n verdıkleı i iıehlar 
dinlendikten ıonra hü~ fıme • 
tin bu hususa dair hazırladı 
iı layih~ eıaa itibarile kabil 
ro taıYib olundu • 

(nNIYOL) -
mutayda T. R. Arasın 

Diyevincien sonra zecri tedbir kanunu kabul edildi· 
-Bas tarafı birde- baı yü"sek dikkatinizden k•' 

.. mamış.ı•r mGdafaa kudretiaaİ' 
aebetlerimizi diğ'er taraftan 
uluslar ıosyeteaine karşı olan 
'azifelerimizi ~öz önünde tu 
tarnk dikkatle takibetmek 
mecburiyetindedir Arsiulusal 
alemde bir intizam uasura 
olan Türkiye genel ınlhun 

kolektif emniyet tedbirleriyle 
milletler cemiyeti ve kelloi 
misaki çerçeveleri içinde yıpı 
lan mıntakavl misaklarla ıih· 
niyetlerde sulha kar11 müte • 
madiyen beslenilecek muhab · 
betlerle milletlerin herbanri 
bir tecavuz öııünde ku•vete 
karşı koyabil ek kabiliyet ve 
•aıu aların1 ihmal etmrmeleriy 
le ve buudan silahlanma mü-
aab kıısı çıkmaması için ıilib 
ların adilane tahdidine çare 
aramakla e eyi korunaca;naa 
kaildir Türkiye ulslar cemiye 
tinde Balk2nl12r anl~şmasıada 
ve umiimiy tle komıul rıyle 
ve diğer bütün de•letlerle 
karş1ltkh mlin S"'betlerio de 
bu kan tla ç lışmaktı:ıdır 
memleket miz n mü ':lc.foaıı ek· 
ıik veya z f .çe a te tabi o • 
lan verleri ·zer nde hepimizin 
dikkat ve ... hassasiyetinin böyle 
huzursuz zamanlarda daha 
artmış olacsiına füphe yok • 
tu\". Bu sözlerimle Buiazların 

vaziyetine işaret ettiiim der 

ıı t•mamlamak ' iht:y1.cını bet 
m6aasebetle ve heryerde au ' 
latmıya çalışmaktan bir ıo 
reri kalmıyoruz bu ıamio:ıl 
dilerimiıin doıt ve alakad:ıt 

de•letler tarafından iyi anl~şı 

lacaiını ve memleket müdaf• 
aalna aid ba ekıiiin tameml• 
aacaiı rünün çok uzak ohnı 
yacaiını 11mud etmek isteriı 
herhalde herhangi bir tehlik• 
müıahedeıi önünde bu busu• 
ta icabeden tedbirleri almalı 
ta hükfıınetimiz tereddüd el 
miyecekpir. 

Tevfık Riıstü Arasın sı~ 
sık ve ıürekti alkışlarla karf 
laaau bu beyli atını müteakib 
ak•am cemiyeti heyeti umu 
miyeaince teıkil olunan irtibı1 

coordination komİ\eıinin mi 
sali:ın onalbncı mc.dd .. sj muci 
bince ak•am cemiyeti azaları 
na terettüD eden ve cibeler1 

aid olarak kabul eylediii j~ 
tisadi ve mali tedbirlerin ce 
miyet azaaandaa bulunaa Tüt' 
kiye Cumhuriyeti tarafıod•' 
tatbiki huıuıaada ica bedel 
makarrerabn ittihazına kaı:o• 
tay tarafından icra •ekilllefl 
lıey~tiae aelin:•et veren kaııu' 
liyihaaı reye konularak kı 
bul edilmitdir ' kamutay cu-' 
günü toplaaacakdar. 

ıtalya habeş davası kamutaydS 
- Baş tarafı birde - ı 

geçemedi fimcli zecri tedbir 
lerle harbı durdura bilerek -
mi zecri tedbirlerin amami 
bir harb dogurabilir diyen 
diplomacılar r}(udır baz.ı de11 
letlerin hu.suıi menfaati ica 
bmdan olan zecri tedbirler 
biz.i ne derece alakadar eder 
acaba ba,ka devletler zecri 
tedbirler alınma•rna iıtirak 
ediyorlarmtf ben bana karıı 
itir .. z. edelim ed rniyorum ben 
ticaretimize "" kolR.i de •İya 
•dtmiz dokıınıcak bu işe 6i-
riımeaek olmaz.mı itli diyo • 
ram eğer yanılıyor•am ala• 
lar kurumu üyeıi olmalarına 
rağmen zecri tedbirlere iıti 
rık etmek idemiyen oe bita 
raflreı tercih eden bir iki ulu• 
oardır bunlar •&'er hali •~ld.· 
met dergenareat 6iilü,meler 
diisturünü kabul etmiılerdir 
huldıa incelenmeıi lazım ge-
len noktalar ıanlardır • 

A- Zecri tedbirlere 
iştirakımlzne derece mu 
tazarrur edecektir • 

B - iştirakımıze hi 
naen mühtemel zararla 
rımıza karşı compansa 
tion vesilesi saglııu ıu .. 

' 
rett~ temin edilecekIJJ• 

C - ademi iştira1'r 
mız halind~ mahzuraJ 
ne olacakıdi. 

D - covenanti iroı 
layan fakat zecritedbif 
lere ~ştirak etmi yen de' 
!etlerin ulnslar kuruııı 
na karşı vaziyetleri IJ 
olacsktır. 

E- zecri tedbirle! 
iştirak etmek ulusll 
kurumu üyeleri için ~ 
hrimi yoksa ihtiyariıJJ 
vazifemi teşkil ediyO 
sayin arkadaşlar bensıf 
yurdumuzun alakası ıı; 
Ptai nezarından şab 
mutalaalarımı arzetti~ 
verilecek karar yiikst'~ 
kamutaya aıttir anc~1 
mesele oldukca öneıJV 
Jir binae .... aleyh mese~~ 
yi etraf h surette taıJJ~ 
ve tetkik etmi~ oldtJ!'·. 
nuza ve yüksek. ka~'~ 
nızı ona göre vercegııtt 
ıe eminim birvoosesle 
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220,000 kişilik habeş kuvvetleri modern 
silahlarla mucehhez olarak italyanlarla kar-
şılaşmak Qzere Habeşlerin geri çekilme -

sinde bir tabiye oyunu mu ? ! ., 
ceoenleri laalleı lıa•o•tlninİ• 
ıa ••&.lllerJcn Jolayı s.ri 
Ç•ltilmelıfe olJalılar•• a67l•· 
ınelr.teJirler , 

1- iı•ıly•l•n &,_, lıid 
l•rını aacdmafn mcc6dr •f • 
ınelı • 

2- italyanları luı6.ıleri• 

66y6lı •ra.ılı O• l•dll•rM atalı 
lara 6alanJarJalı/arı •ir Jlll· 
•·"· ... ,..... ,,. ıaraltan 

6tr•nilJifilt• söre hab , 'er 
220000 lıiıinin loplanmıı bu 
Amıl• ,.r.ne7 fiirHİnde 
iM'71111lôra ınalıaoemel etme· 
p MaırlannaalılaJırlar . bu 
1ıa ... t1er raa .. yaman 50000 
ra• waanUI 10000 oe raa lilir•"*" 10000 oalreri ile 
,,.,,....aı6rfalı malaofaz.a lıao· 
...,,.,.... -.•n•ap bcıaı lııalar 
Ja nalrelılıe~Jir ellerinde 
motlrcn /aarlı ıer••lıleri ba · 
t.ifa lnı lı'tıooiller taccoz.e 

1 
nehri boyanca altında bala 
nan 40000 ki,ililı lıaooet 
deaçie ile aalaian•i Jola cıra· 
•ıntla İtalyan •ol eencı/ai icar 
ıı•tnda yer almıı bulanmalı· 
tadır • 

Roma 12 - c ktriktea 
taa.arruf makaadiyle bük ômet 
dairelniade it ıaatJeri ıa ıa
retle te1bit edilmittir ıaat 9 
da ! 6 buçuia kadar çalıııla 
caktır öileyia 12 den yarama 
kada iıtirabat edilecektir · 

--------------------------------------------
Zecri tedbirlere karşı italyan, dQvletleri 

protosto mu ediyor ? ! 
Ro•a 12 - ıtal1a bildi 

•etillia aecri t•clbirlere iıtirak 
eclea deYletlere Yerdiii proteı 
to notaıı ıa aoktaları ibtiYa 
etme:ktedir. 

l - Paktla omkiaci ••el 
deıiaia çipea•Hİ ittiba•İllİ 
redde dea ital7a 

cltlilllri ti itti•••• 
karıı ileri drmekteclir. 

2 - Nota italJ• tuafaa • 
daa kartanJ.a ilke laalkı 
••• italyaya bir mateamı de· 
ti1 f akıt hİ••Je edici bir 
cle•let oluak telAkki ettipai 
•• laa "lb ;Aktı• 22 laci 
maddeıi tarafdlti• bW e.W 

clipi t .. ia etaektedar. 
S - Zecri tedbirlerin +aa· 

ıi•İ içla topla••• konferaaı 
laif bir ıekilde uıa.ıar ıoıye 
teaiı i ir orıaai delildir ba 
1.oaferall•• iıtirak edea her 
lalkiaet •llaferide meaul ba-
laamaktachr. 

4 - Ha\.eıiılaaa yapala • 
cak ılllll daracttı tierine mey 
z• a•urı•••• kaldar&Jmaıı 
alulaT aoı1eteıi komituiain 
tekhfteHae maliatiftir l>u lro · 
•ite Habeıiıtaaı tehlikeli bir 
kan ... bP. ialae ıeçecek 
ela• Anialaul bir koatrol 
altlM al•••• kabal et•ittir. 

S - Bu ıibi zecri tedbir· 
ler eYYelce ••k• bula.a dalia 
•i•~ ibtilaflarda aıla tatbik 
edilmemittir. jtalyaa bllkume 

•ti zecri tedbirlerin J&a1a eko 
nOmiıi iizeriadeki •i•r aetice· 
leriae dikkat çekme~tedir 
ba itibarle bitin italyaa ilır• 
cah iiıerine konulaa memaa • 
Diyeti• ıerçek bir d6tm•ahk 
lıareieti olclaiaaa kaydederek 
makabil tedbirler almak ıerİa 
de balaada;.aa aleri ıtttiıaek 
tedir. Ve italyaaıa bay•IE la 
rıııkftlda• a meydan Yer e•ek 
içi• uı • .ıar aoıyeteıiai terk 
et ... ~k ifte•editiai illYe eyle 
mektatlir. 

Li~e imtihanları fiakkında 
LISi: OIRİ:KTÖRa..OÖONDEN; 
934-935 ders yaİı huıratı Y~ Eyhil olgunluk yoklamalarında hır züm. 

redt:n muvaffak olaniayan talebenin sınaçları aşağ1da saplan~ günlerde tek:. 
rar ra.pılae&I• ve ilgili bitim tüetienin o güulerde saat ıekizde okula gelme• 
leri ılio olunur • 

Edebiyat . kolu F«>n kolu 

26-1 l ·935 pazartesi 
28· 11-93& sah 
27-11-935 çarşamba 
21-11·935 perıembe 
2J, 11-935 cuma 

Pola vapuruna te§elkür 
akara 12 - 1111•...,._· 

U ailaaraa ekoaotal baba& 
c.ııı a.,. 1a.ı.. •" •.m we pbaaf inal••• ,-1a ••P• 
'8aa telaiale llalarak Rt'uilİ• 
•• i1Jelaola ı•aflİ 1olcalan • 
••• kartaıalmala icia urfebllt 
eldap .. ,...tte ...... ,. tefek 
kir •t.iftir c.w .. ,., .,. ••ada ilbkNI filelai .... ........ ,. .......... ...,, . 

Ttırkçe komlloziayon 
Edebiyet ( yazılı ) . , 
Tarih » 

• [ sözlü ] 

Türkçe kompozisyon 

Tabiiye ( yazılı ) 
» [ sözlü ) 

Eşya nakliy eksiltm 1si 
Trabzon inhisarlar haıı müdörlüğönden : 

Sopeden Artvin ve artvine bağlı idarelere ve 
idaretetden geri gönderılecek bilumum inhisarlar 
~ıyuile lurufun nakliyesi artvin mustakil müdüt· 
lqünee l·l 1·935 gününden itibaren 2o gt~n dıüd 
deile açık eksiltmeye k onulmu§tur • 

11 eililer 242 lira 38 kuru~ pey akcesi vermek 
~ fiıtılameyi göre bilirler • 

-·=- s s.,ı.::::e:: 
Köy 
Qbı:ultları 
- Boı taralı birJe-

,it. ( ihtiyar bilmez ki bana 
ltrenmei onan lao'/ıkı oe bor 
catlur ) ZaoaU. çocaAı ilaha 
•armayı 16z• alamaz bir za. 
man tf6ı'linceye Jalar : Aca. 
ba ne bayramı ? ne o!ar 
bentle 6Örmüı o f •am ! ... 

Ba dalıilt.ada annHiıtin tiz 
aHi ona Jaıür:cH nJen ayırır 
- Ha•aaan inelıler ••çfi ço· 
balı ol • 

O pn illı olaralı Haaa• 
nın ine• H•İr ile aöyledi.fi 
lı6y tlırlıfıleri tlayalmaz olar 
/n•ltlerini bir tepe üzerine 
f&lıarar. 8011111 elleri araaına 
aloralc Tra6aon tarafına ba· 
lıarlıen bayilı bir 6zleyiıle 

içini t•Aer • Ala : • ••nele o· 
ratla olatım :. Şelairtle 66fcin 
~ocalılar iıakra• aHleri İl• 
aeoinçlerini ıshar at/erilen: 
•inleri nemli lıaçai fObonlar 
•a yolıaanmanın ( molar•mi· 
yetin ) ocıaı ile laer pnlca 
ıaeı.Ierinitl• luıybe ttilerı. 

E,, lı6,li 1Ja6a : Çocai•· 
nu •••la •iniler. Sa 6alıına• 
Ja ( İaaaaıta ) 1 laer •n•eli 
Jeoir , iter 1•1• lıatlan. onan 
66recefi iıiJe ••n ,.,, yeter 
lıi ~oc:afan oi11aan : Görece· 
tin aonaca aenJe ıaiaraın • 
Ba ,.nta fOHn Ha•anı ya· 
rını11 6iyilı bir aJamı olabi 
li~ bana inan : • Yaorana 
6irfllhin{11 601 oy/anaları 
( tallıinleri )altıntla esillr111•. 
Ona yarın• laaaırla)ocalı. 61· 
7ii anaaı Jefil 61retmenitlir 

Vatana /eayırlı bir /eri 
7etiılirrn•lı iat•rHn fOCapna 
olıala iİ ler . Yarın otanın 
iora•••lib İllamlı7acaıına ço c•i••• olıufmayt 6orç 6il • 

ÖZ DiLEK 

. -- .. _.. 

taraçları, 
Dıvarları, 
Satthçları, 
Su sızdıran, 
Ru ul>et 

Yapan 
E sa iplerine : 

S ımattlan• du• •'••a1, r• • t•bR• yok eclit.eai içia aoa 
ttrtaplerle Yt tf•ia•tlı 9.larak 

,. tLa'tf n remel• iaıa eeffiir 
laterealer: 

~ırati zade 
Hasa na 

• 



Demir yo'u 
açllma töreni 

Çalan IJ - ...... filJOI 
laatbma •"1- tlreaiacle ba 
a..cak ppldarl fltlreD ıki 
tra ...... aelart..aclea ıeçip 
............ tıe rece ıelair •• 
etrafuulald tepelertiailda aydaa 
laaaııbr aplaa tır .. aade ba 
laa•ak lnr• ıelai•iadea .ıe 
Wr lae7et ıitaittir çapı dan 
rltlna lnlll• ltltla iata• • 
p.ıarda ,a.terilerl• karf1Wa 
•akta n aprla•.Utadir • 

Makallenin 
Cenubunda 

AUlan 12 - Re.ter aju 
11 •Jtarmcla laalMı ulı ka • 
.. ~ aalısaleaia ceaab•· 
•• ..O cicoau c-b• iati 
lsuletiatle ricat et.ekte ita • 
..........,. lailcliriiiJor • 

Un k iltmesi 
Süel aatınalma 
omuyoaandaıı : 

1 = lnia- ıanisna 
1ntat ....... ilati1•cı .... 54•••• kile - kapah •larak 
Ula Hlhlif iletle ilaale ılala 
.. talip l'lmaclıjaatlaa 2490 
,. .. ,. ... akı it•• ka· 

-•• 4o aaaadclea al 
.tMiYO apk ekı lbleJ8 pYJll ...... 

2- ................... 
7e2ee • 

3 - ilk ta 47'° li· 

• 
5 _ ..... 11·2 - ·ts5 

IMt 15 48 enhlaada 
............ k ... ., .... 
.. ,........ " - 4 

I_... 
tn'no.u ci.... ot.u ,. .... laf•• k aai .... 

tM taru. .. u u,rı,14 .. ıö _ .................... ,.. 
fa ' ._ kalan •• iki 
..... .. lıılillt lıilr fa. 
••INrllimepilifikJ ... u--.. las laia 
• itilaarBe 1Mr üaeleıi 
alta .... .-.. .... ,. ow 
W.ıl-6 ..ıuw kalca otta .u ........ ,.. ....... ... 
-~...,_ .. ... 

tar ........ --
olarak •tak arar.. •etile 
..w.ak ..... 
...... lsltile ...... , ....... 

..... ,, 'Hlibllila.. talip .............. 
n ,.,.,... 
rl ..... ,.... llM•t ...... 
... .,..... ..... bkta ati 
~~ ............ . 

aftli MNJ• ... a.t 
...... illa ·--. 1 ............... . 

...-.ıir bla etha aU pa· ,.. ....... 
... ili .... : ... s -· 

• 

( y_,..) 

Ulusal ekonomi ve 
artırma kurumu 

Trabzon şuğbesinden 
Şuğbenio çokt nberj yönetim kurulu yok 

dur. üyeleri da• lmıştır • çoktanberi bir elle 
yonetıh ordu. gP-nyönkurul kurultay halinde 
toplanılarak seçım vaptlm sını bu urmakta • 
dır . yerli malı e artırım haft yakJa111or. 
tezelden topl nıla ak s mın p aı e 
hafta için hazırlıklar a§I nma çok g rek-
lıdir .. 
Bu seçimi yapmak üzer şuğbeye yezıh sayin 
üyelerin yazılı Qlmayıpta aynca çağrılanlar. u 
l 7·flon teırin-93) cumartesı akşamı saat yir • 
mıde halkevi aloouna ge meleri önemle ıi 
ca olunur • 

Necm •ttin Ôzcanh 

Hutabtrm 

Kiralık v 

Gayri menkul ..... .... .. .. 
Taila ~· tetonkı 221 ••tr• aaralalaal ... 

• • 265 ............ 
iatatir• laanpU. 

• bllaJUitll 
• 8JaatatiJOI uftll 
• ...... .. ... 
• •tı~ -.............. 
• laaci ...... cllldsb ... --- .... ana 

11 ... a,a .... otllS ..... ,. ......... ••rdiftllll laarap laue 
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