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,ı~ r .. yine 
_ ka dl.· 

Halkr ~il\.ay< ti ıi sa,ğı ıJe 
so1 b.ır mıza sun~rız ! l 2ınci yıJ 

---------------------~ 
Ekonomi 

Can çekişen 

sanat .... 
Yazık , e günahdır art~k, 
Biitün bütün öldürmı -

yelim bu sanatı. · 

Yakin yulrıa lcadar Trab· 
ıondan b şka Karaden':ı şehır 
Jcrınin ve ıç illeıimızın de ıh· 
tayaçlarına cevab veren de · 
b ğlı , kentıw zın en ıl~ri ge 
len ber ·etli uoatlerınden 
biri idi. EkoDomık bakımdan 

ilerı 2öhiıülmeıi, ko unmuı 
ve yardım görmesi gerek olan 
bu ıao t ııe ynık ki, bugün 
yerlerde can çekişiyor l 

Gördiığümüzden. sandıiı mıı 
d n çok dnba verımh olan bu 
öz s uatı ' duıub duruyorken 
nıçıo körlecıık,oıçıo 0 sayede, 
memleket ıktısadıy .. tana b zmet 
eden ve çolu" çocuidannı ge 
çındıreo sanat ıohıblerini ber 
bat ve perışan etdık, doj'ruıu 
•luUara hayret verır bu ııdııl 

y eda ıckız yıl ö ce yarı 

eaenlık bakımından, yara ıoy· 
aal bakımdan , şehrin orta 
1&nda ve göz. oounde butuaaa 
dcb•i!ara bır kararla İ§lemek 
dea mdnetdık, fCbır dıııaa, 

ta Deiırmeudereye ardık, bu 
na bırıey d.:mıyoruz. , 1-\ncak, 
yedı ıcluı yıld D bcrı Dej'ır -
wt&."-t.nde ç lıs ... a, tutuomak 
ve aaoab ılerletmt:k ıstıyea 
ınv lıı debail&n, temamea 
UIU!IUZ ve kaDUD5Ul olarak 
oradası da da2ıtdık, perııan 

etdık, bulun aifamalaraoa, yal 
varm laraoa, teryadlarıaa ku· 
laklarııııru u&..adık · Y edı ıe -
kız. yıl öne~ huk umelıo ıöıter 
dıııı Uciı.mı:nderedc yer tu 
tan ve o :u.mandMa berı orada 
ça ıtıb ç•pahyaa naat aahıb
!ernıı ııoen menetmek, ıaaat 

yuvaluıoı, fabrıkalıuaı kapat 
mak baııgı kaou:ıua haaıi 

Dıadduıoc uyar kı, kaJbımız 

ııılam ... dan bunu yapdık l Ne 
lllllf ? UeııırmeDaere, be!edıye 
hududu llıade ımıf. aoiadik 
ama, btleaıyc buc udu ıç.aae 
batta Şebmı ıçıade n göbe· 
irıoae ae«>a1ıı11ıu1aa bıa kat, 
yuı bıo kat aaha baıkıa eten 
haıaı bozan şeylet v•rkeu şcs· 

bırle araaınd• kıJomctrele:ce 

meaafeier buıuoaaı ta Deıu • 
meıuıeıe'1ekı z.avaUı aıaaat er· 
Da buıdaa ae ııtcr dık. ta Duka 
açaıak iılıyealerı teıvık li:ıım 
Jıcl&rk.t;n cebren Ye kacuen 
tabrıkaiarı iu:patmak , öııü, 

v.,rımh bır a..uau Gaitlmaya 
yeltenmek, memieket ıkuudı· 
yatını o1dürmdı. demek olmaz 
mı ? Deaırmeııdcrede bır ba· 
lılly•i' tabrıkuı var kı, çıkar 
dı1ıı teoa ~ ko-'u mcydaalara 
kadar ielau:~ dedır. Oııa ıeı 
çıkaran olmadı l Debailrrıa 
k ullaodılı:l•ı 1 kııeç, palam11t •e ıaır madaclt:r, ıatcn bu 
lıde kolu bıle bırakmadı. 

Oobaal rı çahıa.: .. kd•11 

Alma yada 
Askerlik 

Berlin - Mecburi a•ker· 
lik hizmetinin ihtiy•t teşkılatı 
icara bakımından •orıra.la 

yapılacakdır ıimdilik her GS 

Jcerlılt. mıntaka•ı iht 'yat kuo· 
ueılerinin başlıca•ı kendı n ı '1 

ta fıalarmdan tedarik edecek· 
/erdir fakat doğu pruıyrısı 

gıbl ana vatandan ayrılmış 

ve kendı kavgasını kendıaiı.tn 
yaı•ma•ı lazım gelt"n ve ı Ü· 

fu:r.u az olan bu mıntaka 

içın ha biy ! bakanlriı mec · 
burı a•kerligi ellı be, yaıına 
kaclar cıkarmıı ue ıkinci bır • 
•ınıf• 19ı0 tımfını da •ila~ 

altına çatırmııdır önümüzde 
ki senelerde de 1915 liler ile 
IJ lıler 16 lılerla L2 lıler ue 
17 lılerlc de 13 /ı/er ayni %&· 

manda ıilah altında bulun· 
durulacakdır • 

Erdogdu ınahalle~i 

Susuzlukdan 
Kırıhyor ! 
Erdoidu mahalleıi ıuıuıluk· 

yüıüaden i:aıtın baıa cayır 

cayır yanı)Or, halk büyük bir 
ııdırab ıç.ındeair. pohtadan 
a-elea ıuyua 70.uaua ea bq 
taa, polita deresinden alıadıiı 
yerdea yırmi otuz metrelik 
lır:ıımı temamea yılulmııdır . 
Sımdi arada ıırada çok aı 

miktarda akan au az berıdeki 
pııhk dercaınıo ıuyudur ki, 
l•da ıhtlyaca yetme1Qektedır 
Za•aUı baik, bu pııhk dere· 
ııaden ıelen müıenea suyu, 
bıle bde kuiıanmak, içmek 
emelıle ıaatlerce çcıme b;:ıta· 

randa bırbmaı kınyor1 ba ae 
acıklı baldır ? Yuıddaşl.;ra 
a cıyaiım, bu halk bıı.ımdır 

yaıık we günabdır. 'H~lfe öaeY, 
babıanı bır tarafa bırakalım, 

inaanuk bakımından IO.)&al 

bakımdan çok ayıb ulao bu 
bale bır ıuD verel m artık. 

bu aa yoluou lütfen eaaıJı 

bır şekilde tamır ettırmeınu 

Şarbay,mı:ı Kadrı Mcıiuaun 
p eıaket ve ı a:oc:t h&ıa.aen bek· 
lerıı • 

menetdıiımıı şu altı yecıı ay 
daD berı, köyıüaıüD ve kaia· 
balık halk kuueaınıD kudaodı· 

iı ayakkablarıoıa beht:r çıftı 
elh kuruı aaha yükaeımıı, 

ote taraf dan, uıta, k.a!fa çı • 
ralı., yıne k .. &a oaıdı. bır zum re 
ellerı böiür!erıude, aç, ıtfıl, 

perıfaD bır bale ıokuımuşdur. 
y aıı k te iuoabdır, •cıy. 1m 

bu aaaata ve tu yurdd9lılaı• 1 

Memleket ışleu kar11sı11da 
çok lfKılı oaduguou l§Jtdıi?ımıı 
J 1 bay vek ılım.ıın, bu 1§1 ce 
tn yoldan ıyi bır ıoauııca 

baitı yacaklarıoı çok umarız. 

BEKER 1UMAY 

» 
K.u,aJ.s.z. Osıu__.1 

Alman _ ingiJiz 

Donanma 
Bertin 29 - aaber yeril· 

di&"ine ğöre donanma hakkı o· 
da 102iltere ile almanya ara-
sında yapılacak müz•İıterelerın 
tarahı 4 baııran olarak bellı 
edilmiştir ınuzakereler londra 
da yapılacak ve alm n murab 
has heyetine b. ribentjop b.aş· 
kanlık edecektir heyet mur h 
basıya amiral schuster korvet 
k pdanı voo kıderlen ve al· 
many nın iondr r.teşenevalı 

yüz:b şı veıssner d bil bulun· 
makt dır alm c heyet& murab 
hdı hafta sonunda Joodraya 
gıdtcektır . 

Konuşması 
Cenevre 29 - uluılar 

sovy~tcsı gene! sekreteri ba· 
kemhk ışını düzeltmek için 
cencvrede kalmış olanbabeşiı· 
tanın parıı elçııı He gÖPÜf· 
müşlür. genel ıekreter hakem 
kom11yonunua toplanma tarihi 
ve ycrının kararlaşbrolmaın 

bakluoda her ıkı taraf yar-
dımda buluamayı teklif etmit· 
tır • 

Londrada 

Bir Fer d 
0'" ha: ~u ! 

Erdoğdu m b'lllesiuin su 
iıtir bıaı naklederken Yeni 
cuma m hıılles10tien de bir 
feryad işitdık: Tutün dıkmek 
için ıu yo 1uou kırmış dökmüş 
ler, bu yüzden yen ıcuma ceş 

meleri keaılm;ş, bu fery dıda 

ilgilıJere ulıışdırıyoruı ı şte !· 
YeoicuiDa balkı bir p rç 

su Jmak ıçio ta Boztepenin 
arkasına çıkıyorlarmış . F kat 
malumy BoıtepeJen t şıma 
ıu ile bu mbyaç g' derilmez .. 

Zef anoz yolu 
yapıliyor 

Yirmi yıldıoberi üzerinde 
es;sla bir ovarma yapılmaya 

yapılmaya bugün geçıd ver· 
miyccek derecede bozulmuş 

ol•n ve s.lt boıulm kia kal· 
mıyarak bakımsızlık, ılıiıiıhk 
yüz:ücden şu bu tarafındsn 

her yıl rarç karça tarlalara 
k.atılm'k. ıurctiıe epeyce de 
danlmJf , beş metre geniılik· 
ten üç metreye kadar inmiş 
bulunaa Z •fanoı yolu ilbay 
vek.ilimiı bay F.ehnuoin yük· 
ıek yurd ıeverli&i, iz:er bırak· 
mak •tk ve arıusa, bulundu· 

Londra 29 - B. eden iu kent ve ıehirde bayındır 
mub.faıakar kadınlar biriıiı· mMk, varl.k bırakmak ıdeyeli 
aın toplantııında 111fırad ııya· ıonucu olarek bu yolun yapıl· 
ıaaı aleyıbınde buluamuı Ye maaıaa ıırıımiıdir . 
demıştırkı d.şlerıne kadar ıi· Vakfıkebirde bulunduğu 
labh bır dünyiida ve koUektaf iki yıllık ilcebaylığında bu 
bar ıı&tcm ıçınde İniılterenın ilceye bır çok ızer , Yarhklar 
ıılihıızıanmaıı ımkioaız:dır • kaıaoaırmış olan bu dcıerli 
ııli Jauuı artırması bale liıtm bayındırcı )Öactmeaı ııın ıl· 
gchr bcmoe bu ııliblaoma baylık vekiıctı zam ruoda i1 
oıdukca kunettı o1mahdıı ta· m&ıde deierlt az.erler , varlık· 
kı u:ıgıitere e.oHekuf ııslt.min lar bırakacağı anlaşılma t dır 
bır uyuı olarak ödcvnıı yap Panrtcıı güniı ber crİD· 
abıl11n ınglltcrenıa ve ounya· de başmiıbendıs vckılı , J n-
aıa menfaatlerı ortay~ çıka· darma l:ıöluk kamutaaı b•y 
cak her türlü ıoriukiarı ycuc· Rıza oldu~u bal"'" zefaonsa 
bılccei( ku fVeth bır uluslar iİdeceklerıuı ha ., ı aldım C• 
ıovyeteıi taı fıadaıı korunma· d 

-Arkası ıkinci yüz e-
hdır ·~--~-------------- ~~·---~-
G Ü - LER DUYUŞLAR .. 

Ünlü partimiz.in yüce ~·· 
nel kurulıayı11da ''i ııleri ba~ 

kanı llEfen yıllarda T rab.zon 
da partımız.ın uerdıfioytıımalı 
z.ıyaf ette ıöyledıkLerini hır 

kcrre daha tekrarladı : Çar· 
ıaf ve pefC hakkında aı tık 

ne t"rlü oluua olaun ynz.mak, 
ıoyt•mea, dclcm•• r•t•yentuc 

bir ihtar demet olan bu •ÖZ.· 

/erden ben ıu anlamı f•Rar-
dım ki İf iıeleri bakanımı::ı.la 
Ankara ıay/aıJı ünlü O.zan 
ue )'O:Z.6iln bay Aka Gündüz 
Tüı kıyede kıl&k meulHi diye 
bır mueıe yokdur. 

Bu mesele pııırilmiı, ko· 
tarılmıı, artık pııırıp koturı· 

lacak bır , .. yı lıalmamıı de· 
mek utemııierdır •• 

Bu eun eıkelılerınin İ•t•· 

nilen f kı dur.ene 6irmemiı 
Jıı[ıJc/arı aö:H batarJcen ka• 
dınLaı mm bir par .. lılc bır 

Ya:.ı;an : CEVDET ALAP 

arım bez parfa•ına biu ünme 
lerı aözc batmıı ne <;ık.ar de· 
mek ıetem ş!erdır · • 

Kendi erine ıdediklerinden 
fa~la haklar verilen bır ulu• 
kadınının ziyimını' kuıamına 

erkeklerinın karııma•ı kadın 
ilk onuruna dokunur dem k 
İ•temiılcrdır · • 

İdem•n kadınlar n.uıl bu 
6Üf1 <;aııaf oe P"'icdcn aıyrıi 
mııla,.a ıdeyeltız atanlar 
idemenleıirıce elbette ııyır· 
mekda 11ecıkmiye:cekdır , , 

Buflıın i<;indir kı butün 
clele11elerden •OZ uer nıeleri 
i.ıenmiı ve önceden kendı 

ıııılc.ri , lundt aileleri ''iır.d 
kopalı olanları açma a 'i lı· 

ıacaklarına •Öz alınmışdır, 
Bu o demekdır ki : <;cJrf~f 

ue pef• hakktndo yaşa k ka-
nununa /uzum ) okdur , 

_ A.rlıaıı 2 r.çi l'ü~ie 
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Kızılay ( U.ı J1ıahrner ) 
· fta::;ı 

insanlar rn baı uclarıncia • 
k.ız.ma dış eriyle sırıtarak 

cı olaşan hart/ak, yalnız ıa.ıoı 
horılagı d flı/d" • Bundan 
baıka baş ucumüz.da bekli· 
yen ne hortluklar oardır : .. , 

Suların taşması, ] er dep· 
renm ıi, yangın , •al11tn ha•· 
ta/ıklar , kuraklık bunların 

akla ge.lenluıdir. SaıJaf hort 
lsgıncı k4*r şı her uluıurı haua 
huouetlerı , .Rara ue deniz kuv 
vetleri bırer koruyucu melek 
oldukları kadar bı:r.ım kız.ılay 
ve baıka ulu.tarın buna ben· 
:z.er hu rumları da •av•ı hart 
/atına k~rıı haua , kara u• 
denız. kuuot tleri determde ve 
çok •ıder onlardan da yük· 
sek değer göderen birer ko 
ruyucu meıekdırler. 

Denebilırki, onlar can alı 
ce ıJe koruyucu melek olabi 
lırken l:unlur yalnız. k~ruyu 
cu ve can batıılayıcı mele•· 
lerdır • 
Krzılay oe buna eıiı lru. 

1 um/arın baıku kurumlarda11 
inıanil lif! kut.al oluıu , her 
türlü tehlıke oe yılıımlara , 
uluıallık oyrımı g6zetmiye · 
rek hn duıen ue aglıyan in. 
•ana kutafını afma•ıntla , 
yanlfınları •öndüren , Ofları 
do 1 uran, haııaları •atlatan, 
h ,r acıya melhem olan lca· 
notlarını il rme•ındeaır • 

Bu ıyıtıRLer yolunda ıaı· 
m.ıdan jUruyerek elli bır 

a'i ya,ııu dolduran K•~•lay 
krırumumuz. glttıkce 1fenııl• • 
yen ıyıtık ue yardım )'Olundu 
dııha hız.Lı ve daha ygrarlı 

yüruyebılmek İfin doıtiufa 

ve kuıJoeı alarak yoıcıdıtı 

Turk ulaıu tun cömert yüıtı• 
~ınden o derecede yeni lcuıJ
uetler ue yeni hı:r.lar ulma•ı 
ger Rdır • 

Yardumu~un her yanında 
yapılmaya baılıyan ve kuıku 
) ok kı burada da baılıyacak 
olan kızıiay hatto•ı bu hı~ı 
ve bu kuvueti vermek ıfindir. 

Kkaa ın , erkell her yurt· 
doşın Jı.ıiıne ue auıumuna 
göre ayda yılda bır kof ku-
1 uş 1Jernı yı onaylayuralı bu 
ınscmıg ve J.ı.ut•al kuruma uye 
o lnuuı en ılerde gelen ıoy• 
ıatiık ve uy6urlu ~ ödcoıdır 

kı, kamucu yopılaıgı ı yapıl
ma•• bclındıi• iun, kara gün-
lerde kurtuluıa v• a)'dınllta 
erıf ırarc:ntı•ı olan . kız.ılay 
kurumumu~ l>iyuk Türk ulu 
•una yakr,un Ataıürl.ün İde. 
dıgı ollfunıuza ermiı olur • 

Numan S .. bıt COŞKUN 

Çay zıyafedt 

Guıe!b s r da çok güzel 
vaı hk:lar y r tan subay yurda 
üyeler: e s ıt o1mak. üzre 
)U cı t r•fınd n bu cuma ıü· 
nu bır çay ııydeti vcrılecek 
ve çay ar a:nda teoiı ~orduQ 

da bır h n s yar?f tD ıı yupıla. 
~ khr • 



Aile Psikology sı 
- Geçen nuıhacian mabaci -

Aaal r •. Babalar .. Evlat· 
l Jloızın büluğ çağında gözle· 
rinizi dört açın. İhmaliniz, li · 
kaydiniz sonra telafi edemiyc 
ceğiniz kad r büyük felfiset 
ler doğurabilir. ( Bu bahis da 
ha ziyade çocuk terbiyeı:ni 
alakadar ettiği için isrardaa 
sarfı na:ı r ediyorum . ) Bu 
ya lardaki çocuklarınızı kati • 
yen evlendirmeyiniz. Erken ev 
lenmeler y Jnız hisse, aşka Ye 
geçici heveslere d yc.ndığı için 
mes'ut bir yuva kuramaz . Bu 
yuvada bir iki sene içinde his 
ler, heyce nlar t tmin edılir. 
Ond n ıonra fikir, düşünce 
başlar. Histe ve beyccilnda 
birdenbire k rar ve büküm 
vardır. Tahlil ve tamik yok -
dur. His ve heyecanla başla • 
yan iş daima naldı netice ve· 
rir. Onun için bu yuva yürü • 
mn. Önce birbirleri için çırpı 
n&n eşler sonra birbirlerine 
batmağ ızt&rap vermeğe b2ş 
lar. Boşanm ların yüzde yet -
mişi, verem vukuatının büyük 
bir kısmı erken eylenen çift 
lerde görülmüştür • 
Eılerde huy ayrılıfı : Evlen 
mede yalnız his iştiraki kafi 
değildir, huyların da uyuşma ı 
lazımdır • Aykırı huylar aileyi 
aıbraba sevkeder. Eşlerden 
biri uyaal, sakin ve yumuşak· 
öteki titiz ve a k olurs ~ 
ailede daimi bir anlaşmamazlak 
hükum ıürer. Erkeiın huysuz~ 
luğu Ye fena itiyatları kadının 
uys Uığ'ı, tatlıhğı ve ıevimliliği 
önünde mağlub olur ve uzun 
ıürmez. Zaten kadına yaraşan 
da budur. Akıllı Ye zeki bir 
kadın f en huysuz bir kocay, 
adam eder. Bunun çok misal· 
leri v.rdır. F kat k dının huy 
ıuzluğu, bopp hğı ve geçımsız 
liii aılede telafı kabul etmez 
bir yara olur, ve muhakkak 
o aile yıkılır. 

Lıler arasında yaı farkı : 

Geçımaıılık ve düzeuıizhk 
lerin büyük bir kısmı da kar 
koca araaınd ki ya1 farkında~ 
ileri ıeJir. fn kor unç aıle fa 
cıaları kocanın karıdan çok 
yaşlı olmasıdır. Böyle bir te· 
şebbüse giriımek zaten gafJe· 
tıD ve batanın en büyüğüdür. 
Bu halde bir koca karısından 
yalnız basit bır arkadaşlık bek 
Jemelidır. Bu aılcde sevgi ve 
aık de2ıl resmıyet ve aoguk-
Juk. bakım olur. J:::ı kekle k dıa 
ar lfDd onbt'ş yı-ştan f zla 
fark olmamalıdır. Es, en ko • 
camış bir ın anın nuh de sa 
kat, cıJız ve z ıf olur. Eski yo 
naıı!.lar eUıbeş yaşını geçkın 

ferdleıio çocuk yapmalarını 
kanunJa menetmişleraır. Fılha. 
kıka eUibef yaşını geçkin bir 
vücudun mayvası da pek iyi 
bir ıey olmaz. 
E ıler artıaınaa •croet farkı : 

Karı koca aıasınd ki ıer -
Yet iaıkı da yııca bır ieçim 
aıılık •cbebı oJur. · Karısına 
evine merbut olan b'r erkej'iu 
zeııginliiı teblıke teıkil .. etmez. 
Fakat aılede kad t' 

ınıa erve ı 

oio bakim olnu:aı ıık ıık tat • 
ıızlıklara yol &,.ar F k. k 

:r • a ır er e 
iiD küçük bir luııuru . _ _ zengıa 

kadın buyuk &ö:ülnr 8 . • eı ı a µıuameleye ıuııketı uı al 

Ô 'tf ER SJTKI 
olur. fak t yüksekden bakan 
nazarları ltında erkeği eıer 

v~ tezyif eder. Şerefli bir er-
kek bu hayat razı olmaz, ve 
ı.ııten bu yuva yürümez. 
Mesleki ıhtisası veya mevkii 
içtim i ile t nıumış hir erkek 
çok zeojı{İn bir k dınla evlene 
bilir, çünki erkeğin ıbtis sı, 

şöhreti bir ervet dcmekdir. 
Eskiden ve batta bugün de 
yanhş bir z'hni)•et vardır. Dai-
ma zengin Kız vey zengini 
koc aram k. İki tarafın çok 
zengin olm sı da eyi bir aile 
için kuvvetli bir müeyyede ola 
maz. Aile Hr feragat ve feda 
karlık mü ss'sedir. Bir ölile ka 
dını veyi1 erkeği her şeye kız
ma.y c k, her kusuru yüze vur 
msyacak, her düşfüıdüğünü 
yapmay:\c-, her istediğini al -
m yacak. Demek ki başt2n 
baş bir fer gat ve fedakarlık 
var. z _ngin bır k2"1 koc bu 
sıkıntıya tahammül ede ez. 
Bu gibi ı:'lelerde ıki şey bü 
küm sürer. Ya birbirlerine 
riyaka lıh yap taklar, zahiren 
uyuşmuş gibi görünecekler, y 
but mün kaşa her gün müna 
kaşa ve nih yet kavga ve ay-
rılmak. 
Eşler arnsırıd'1. ditı fark : 

Aile geçimsidıklerinin mü· 
hım sebeplerinden biri de k rı 
koc ar sındaki din farkıdır · 
Fılbnkika bu bal biz.im mem 
leketımizdc yokdur. Bütün mi 
letimizde bir dın v rdır. F • 
kat A vrupad pek çokdur. 
Swvgi, şif, bailıhk eşlere mu 
vakat bir müddet içın dıni ka · 
yıtlan unuttur bilir: Fak t dini 
akideler rubun öyle derin yer 
lerinde buhıourl rki b!r bay 
ram, bır yortu bır ölüm vaka 
sı derhal onlHın uyanmasına 
sebeb o'ur, ve karı koc he -
men bırbırledoı yabaı:ca hisse· 
derler. Medeni terbiye dıoi 
bağları bazı s halarda kuvvet 
sız br.ıkm şdır. K rı koca mü· 
te ııp olm y bıhr. F k t bu 
nih yet bır mefkure m selesi 
dir. Aıle b yatınd öyle za • 
manlar olurkı dıni duygul r 
uysnırlıır. O eş keodını için 
için yer Ayrı duygular ayrı 
an neler aılede amı bir üzün 
tü ve geçıms zlı vesılesi olur· 
Eğer ar d kuvvetli bir sevgi 
varsa eşlerden bırıoın clıoinİ 
değışdırmesı geçtm ız.hğe mu· 
vakkat bi.ı müddet içın m ni 
olur. Dönemlık ... Bu ne güç 
ve ne gayrı tabıi bır ş~y .. lık 
terbıye, ıl .ıkıde hiç dönermi? 
Nüfus ki thmndakl kayıtların 
değişmeııle ruhun derıuiığine 
kaztlmış ola.o kıtabelerı deği 
dirir mi ? Bun imkansız n 
zarile bak bılirız. Müslüm o 
Katolik, O. todokı, Pıotoıtan 
ve Müsevilık kuvvetlı kültürle 
re dayanan dıni yollardır. Bun 
lar elbise deiişir gibi deiiş • 
mez. İki türlü dönemlik vardır, 

İzmir panarrı 
İzmir ~ 8 - Bu yıl iımir 

panayiri :12 ağusto ta açılacak 
ve /1 eylülde k panac;akt&r 
pan yir için bir ço ;t vapur 
so yeterleri önemli ucuzluk 
y pmayi kabul etmlvlerdir 
deevlet demuy"lları p İ:ıayira 
ge ecek yolcuıarJ eıy ıçıo 
büt a yollarda önemli ucuzluk 
ve ol yhkl r g > l ı:;ı9\u. 

IYOL 

• • 
ız nıye 

duruyoruz ? !.. 
Geçen gün bilmem h ngi 

g zetede Gkudum. Istanbul 
h Jkevi şimdiye kndar h"!r 
b fta bir piyes temsil et· 
mekde imiş Son z m alarda 
bu her yedi günde abneye 
konan bir piyesin halkı tat-
min etmediği, doyurmad1ğ1 

düşünülerek her akşam için ay• 
rt bir piyes temsili karzrlış -
dtrılmış. 

Benim 8 - lo ıün evvela 
okuduğum bu karar çokdan 
tttbik edilmiş ve şimdi her 
akpm yrı bir pıyes:oyııau • 
m k dır demekdir. 

Bu b beri bilseai z ne on 
suz bir baz ne hudutsuz bir 
iftıbarl okudum. ve pek hakla 
olarak var ol unlar feri ço· 
c uklar dedim. Sonr balke · 
vimızin en çok ç lıtan komi • 
t si olduğu h..ılde üyes'zlikden 
kıvranıp dur D biz'm tem il 
lıolunu düşündüm ve içimde 
derin, çok derin b.r et duy· 
dum. N sılacı duymam nasıl 
vahlcınmam .• 

Neden İstanbul halkevi 
terusil kolunun binlerce üyesi 
mevcut ve bunl rm topu fa ı. 

dirde bizimkiler azami altmış· 
bulur ve bu yekun çokmuş gibi 
ancak 15 kadarı faaldir Bil • 
mem neden bütün gayretlere 
rağmen Bu yek ua fazl laşma· 
mıt iıeden biç olmazsa ba 
altmış1 bulan üyelerin tam mı 
fa 1 kılıuamamıı ve nihayet 
neden biz gençler bu itle la . 
kaııı kalmış zdır ? 

Bilemiyorum Bizler ayn bir 
kölden mi geldik, onlarla aynı 
k aı t tımıyormuyuz ? Yoksa 
6u işin Ulusal bir yüküm ol -
duğ'1DU anlayamıyacak k dar 
geri i k lmışızdır ? J • 

Bütün kentlerimizin b lkev 
Jerinin s lonl rı hınc•hrnç do 
larken r:;eden bizimki kimse ız 
ve boı hyor , onlar bu yold 
bütün bır gönülle ~eıl şırl&rken 
biz neden ve niye duruyoıuz ?J 

HALiT MUZAFFER 

tla 
Bı;güa Tra bzou bor sında 

idr k edece~ ol n 935 fındık 
mabıülünden eyıul , te hmi 
yarım vagon fındık içı 40 
kuıuşt n , teşrin evvel tealımi 
y rım vagon fJcdık ıçi 40 ku-
ruştan, oiuıtos teshmi 3000 

l:ilo kabuklu tombul fındılıt 

23 kuruştan , eyJUl teslımı 

4000 lmo tombul ,.fındık 21 
kuruşt n setılmışdır. 

Bor da 9JJ 11mabıulü iç 
62 kabuklu tombul 31 kuruş 

. tan muamele ıörme.kdedır • 
Stok fındık yok ıibidar. 

Tuz fiatı üç 
kuruşa inecek 

Ankara - icra vekilleri 
heyeti bugünkü toplautı11nd 

aıaiıda yazılı bulunan kararı 
ittabaz etmişdir. Mevcut kanu 
ua ıöre tuzlard tuzun inbi. 
sar tarııfından aatıı fi tı !tı 
uruştur. icra vekilleri heyeti 

s tış fıetıaın üç kuruıa indi· 
rılmu~. l\;İn kamul .. y bır k • 
nun layıbaaı ıevgetmeye ka. 
rar ~ermışdir • HükuKet ka· 
ounua y ı tatilindeo evvel 
çık rJlma11ni çalı ac kdir • 

- B ştarafı Birinci yüzde -

Kurultayda bulunan her 
deleg•nin verdikleri •ozu 
memleketlerine ciönüılerinde 

yerine getirmelerinin ve önce 
derı kendi eşlel"ini ve aileleri 
ni ac1rck her k ' se örnek ol· • 
malarının d ha çok yararlı 

bir iı olacağı anlatclmış ciı

mektir . şimdi merak ediyo· 
rum: kurultay üyeleri v•rdik 
leri aö.zü yerine ğetirecekler· 
mi ? Get "rirlerse ne ala .. 
Get rmezl<>rse bunun da iki 
,ıkı V':lrdır. ya yapmak için 
itrten, ya yapmamak it;in dıı 
dart söz oermiflerdir. 

Eğer yapmak için •Öz 
vermiş,erıc ne alo, eğer yap 
m-:.mak icin söz vermiılene 

' bauan da iki ,ıkkı vardır ..... 

Yezmaklığımı isteyen ıa· 
ym okuyucularımın dilekle· 
rini bugün y~rin~ getiriyorum: 

Pıvasa durumu hakkında 
ciikkatı çekecek yazıyı bizim 
boı yaz.ganımız. bay .Beher 
Tumoy istedisinden, i•tcdiği· 
nizJen daha alasını ve· faz.la 
sını uzun , uzun, zaman za· 
man yaz.mııdır . Bostepenin 
ve ) olların ağa'ilandırılmaıı 

için Yeniyol ela fırsat bulduk 
ca yazılmışdır • • 

Ş h,. ·n suya, fehrin bayın 
dır lığı, şEhrın bin bir ihtiyat; 
ları hakkında } eni yol holle fı 
ıiyonu ac•, tatlı bir ~ok yazı 
lorla dolup toşmışdır • 

Hangi ış oe hang; ihtiyaç 
vardrrki ondan •ık aık bah• 
edimİf olma•ın . 

Bu güne kadar diltı ue 
kaleme dolanan yıtın yıtın 

iıler yazıla yaz.da ateda ka· 
bak tadı verecek, ba, atırta. 
cak dereceyi oşmı,dır • 

13 yıllık Yeniyol lzollck· 
aiyonları ifin de Trabz.onun 
ihtiyaçlarına , dertlerine do· 
kurıur yazılar toplan a , der-
lense bü)ük 1üzlerce yap-
raklı kitaplar olur • 

Bence KurultaJ•lara 6una. 
lc.cak rapor[ rdan daha ya. 
rarlı•ı Y cniyol llollek•İ>on· 
ları oltibilır diyebilirım . 

Sayın okuyucularımın .>az;. 
malarımı istedikleri neler 
uarıa he!psmı defterime not 
ettim . Tekrarlamak kabilin-
den sıraıt gddıkfe birer bi· 
rer yazacağım ; Fakat §Unu 
de söyleycıyım kı bir faydoıı 
olmayacakdır • Ancak : )'az.· 
daklarım( okuyun , dinleyen , 
duşunen , ııbec rlci , il6inli 
okuyucu, dinleyici, dü,ünücü, 
Y'?pıcı. baıarıcıları karıımı:z.

da 8Ötmüş olalım , 
Oyle üz.eri /aer kc•in baı 

dinlcndirecegi, gramofon din 
ley ip İfıni I erahlatacatı bir 
anda marangoz makineleri· 
nin kulaklıcrı tırmalayan aea 
/eri , gurültüleri karıışıncia 

okuyucularım kadar b•nd• 
•inirlenmekdeyim • 

Farc>lerin bu derece iıi 
azıtıp, kedileri •aymadıkları 

gibi, in•anlarıda rallatıız. eJe 
cek kadar ce•areti arttırma
ları benim kadar belki hepi 
niz.i • nirlendirir . · 

Orta okullarımız. da ki 
okurlarımızın kıy bucak kah 
uelerde OJUn oynamaları 

hakkında ben ne bir ş y ya~ 
zar ile nede himı ~e bir 1~1 

Yazan CEVDET ALAP 

ıöylerim, Bunu okullarımızın 
ıayın clirektörları düıün•iın 

ue gereğine bak•ın ! .. 
Kaba•İtiyesi ( kabiliyet ) 

yder derecede olmayan, işte 
ki hüneri az. olan ıoförlere 

birer belge oerip il-:, günün 
ucurumlardan yuoarlanıp öL· 
~nine, yollarda çiyneyip er.il 
me/erine Hbep olanların hak 
kında da dileoci deyilim • 

Zaten bu şehirde ha)'atı. 

mı.z olaruna, tanriye aüvenl• 
taturıu) or .. 

( Aila gözüm aRla , hic· 
ran yara,ır, gay11uıuz bizlere 
hüsran yaraşır. ) Diyen boı 
ciememiı ! ... 

Zef anoz yolu 
y pıliyor 
- Baıtarafı birinci yiızJe -
rabeliue alınmaklığımı rica 
cttijim ilbay vekilimiz ricanıı 
kabul buyurduler • sıittik . 9 
kilometre uzası olan bu aayfi 
ye yolunun üç kilometrrıiode 
az, alta kilometreainde çok iş 
olduğa için bin , bin beş yüı 
işci ılc 20 ıüade yapılaca$• 
anlaşılm•ıdır . 
Zefanoı ciüzüne ietirtilen yedi 
köy halkıaa bu yolun hemen 
yapılacağı bildirilmiş ve köf 
kanununa ıöre köylüden ber 
türıü yardım Ye ilğilik iıten· 

mitdir . lt öylüde yedi köyÜD 
faydalandığı bu yolun yıpıl· 
maaına 'ıeYinerek hemen işe 
baılanmıya hazır olduklarllll 
bildirmeleri üzerine ieçende 
yomra yolunu y•ptırmakt• 
önemli bir hizmeti ıeçen j.ıP 
darma bölük kamutanımı:ı be· 
men yedi köy mıhtarları11• 
buyrultular aalarak kendileri· 
ni şıhre iştemit ve .tyoldaP 
toprak çalıp araıilerine kıt 
mak suretıle yolu darlatanlar~ 
da yolh.r"" çekilen demir telı 
kazıklaranın kaldıralmaaıaı eJll 
retmişdir • 

Bu itlerden sonra yold• 
gelirken dütünüyorum : Biıde 
her it ve şey adamına göre 
ileriler ve geriler . . 

Gözönüne ıalt parayı, giiÇ 
lüğü ıctirmelde değil midir lı• 
zef anoı yolu iİbi bir çok yol 
lar ve işler ierı kaldı ve k•• 
lıyor • 

İlbay Yekilimizle , baılJ>O• 
laendiı vekilimizi , çılıık•11 

jandarma Löiü" kamuta1111•' 
oekadar övıem yerinde olcl•" 
ğunu düşüne dütüne ıebre 
indik . Kafada , yütektc bO· 
ner,iıtek olunca,var!ık elbette 
kendıni zöaterir •• 

C. A. __...,,,. 

Piyango 
tehiri 

Maçka Kızılay 
Ba§kanlığından : 

Maçka hilaliahmer ıubefİ 
nin tetip ettiıi piyango bilet~ 
!erinin 31 wa.yıs 935 cuma 1 
ııü Çt'kil,ccıi bile lerde iÖ•t~ 
rılmit iıede bu biletlerin k••"' 
ıı11mıo!a satılmamuı yüıüo , 
den 3o a ğuatoı 935 cuma gO 
nüne bırakılmııdır. İJiiıi ol• 11 

hırca ilin olunur. 
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Yukarıda ciaa ve aaır evNfı ya~ıb. ıayra meakalan ıca~ temdıt 
mı d · d tal p zuhur etmedıjıaden 2.S 6 935 tarıbıne ka-

HJe Ulll e • 'J • • d t r d l 1 dar bir ay pazırbk ıuretile ıca!a ver1 tcerıa ea ı ı o•• arın 
bu middet zarfı»d• deff~I~ muracaatlan._ 2-:4 

Z~YI 
926 Seaeai•dc Merkez 

Gazipaıa ilk •ektebmda 
aldıiım ıahadttaamemi .zayi 
eyledim yeaiaiai ~ıkaracatı• · 
dan eal&iaiaia biikml kalma• 
dJiını ılh eylerim • 

Kemal Çakar oila 

iLAN 
Trabzua icra •emmlaiaa· 

dı.n : 
Bir borcdaa dolayi mah· 

caz •• ıataıı mukaner beı 
Jliz lira kıymetıadeki 1imaa 
firketi bıue aeaedatı ıbale1i 
aukarrer ıGade tabp zuhur 
etmemeaiadea ıablamamııciır 
bu kerre 1 6 935 tarihiae te· 
Ndiif eden cumartui aut 14 
de lımaa ıırketi yazılıal taı 
lahde icra dairesi tarafmdan 
açık astırma ıuretile paray• 
çevrı lece iıadea tabp olaala11• 
itibarı kıJ••tİD yüade yedi ba 
çak aııbetiade pey akCUIDI 
laamalen iôaterilea ıaatte ••bf 
•aballaae relmeleri ılla olu 
DIU' • 

Eşya nakliyat 
eksıltmesi 
Trabzon janJarma ko-
nak komutanlığından : 

l - l Ha1.1raa 935 tuilaia· 
dea itabarea 3 t ma11• 936 ıe 
DHı aıbayetıae kadar bU ..-
•• middeUe Trabıoadaa 
Erııu um ErJJac••, Giaiiıaae 
Kara, ~arak6H, Kazdd&ze, 
Ercıı te V •n V ıJiJ•U•ria• •••il ecadecek j•a•r•• cı1a· 
IUlıa açık ek11&tm• .aureb!e 
~2 ma711 IJ5 tarıaa.dea ıtiba· 
rea aleaı auret!• •iia&kaa..ya 
koınu•uı olauıuaclaa tıl pli· 
luıa ıvaıtı ıirm&k uza edea· 
!er koaak komutuhıaaa h r 
ah muracaatlan •• 6 Juz.iraa 
936 çarıamba 11Aü uat 14 
de jaadaıma koGak ko•utaa• 
btaaa te•aa•' maYaklrateleril• 
ltirlilcde marıcaatlan iJb 
.... ,. 4 4 

Nakliyat 
eksitmesi 

Artvın inhisarlar 
müdürlüğünden: 

Trauit ıuretile Hop•daa karı 
Ardahan, Çıldır, posbof, ıöle 
Arpa~y, Kaiızman •e Tuıl11· 
caya 'bir ıeae zarfıada ıe.-k 
olaucak tlHiD, mlıkirat, ba· 
nt •• 11encldi iafillkiyeaia 
emlliyetli ln•ı evrakı •atba• 
•e le.-azma k11taıiye ve ialai· 
aar idarf!aiae a t bilc:lmle .. · 
ya 1~ S 935 tarihiadea ıtibarea 
20 ıii• middatJe açık ekailt· 
meye koaalmaıtar. açık ekait· 
me 1 6 93S ıilniiae mliaaclif 
cumartesi paü aa.t 14 de 
ArtYia muıtakıl müdür'yet 
ocla11ada J•pılacaktar. tabp{e· 
ria o rtl•li• IS ilae kadar eli· 
boııto akceler•ai •erip mak. 
budarmı lllmıt olmalıdırlar • 
lluYakkat te•iaat 2• ooo l•ra 
mabammea bedelinin ,. 7,5 
ola• 1800 liradır. muvakkat 
teminat ıçia aakat 9e btl&umet· 
ce taaAnmıı baakalarıa •ere• 
cekleri temiaat mektupları ve 
devl11t tahvilleri kabul olaaa• 
cakbr .iltekliler ıartaameyi 
Trabıoa Artvin iabiHrlu ida 
reıi ••tıı ıubeıiade her Yakıt 
ı~hebılirler. 4 - 4 

Un eksıltmesi 
Askeri SatınaJma 

Kouıiıyonundau ; 
A - Trabıoa kıtaatı içla 

kapalı ıufla ekailt•eJ koaa· 
, .. takrapa 28413,6 lirahk 
:e55,ooo kilo ıkiacı •••İ aaa 
talip ç1kmadıia•da• yeaida 
ekadt.eye koauhD11ttar. 

B - $aıtaameai her &il• 
komiıyi>acla paraaaz oluak 
okuaa bilir • 

C - Art.lrma ekıiltme trab· 
ıoada kalede aabaalma ko • 
miıyoıaada 8· IUliraa • MJS 
cumarte1i ıtıal ıaat 16 dadır. 

D - Arbrma Ye ekıilt•e 
kapalı ıarfladır • 

E - llaYakkat temiaat 
a 131 lirada • 

G - lateklileria 8 baairaa 
935 camarte11 flal ••t 16 
daa enel tekhf •ekdaplarilo 
Traltıoa ııbaalma lr••••yonı 
ıa ••r•-tluı • ~-i 

• {• • • ... "irı;;l.._. ·-~ '., ;r :.. 

Akcaabad Bozku t 
OTOMOBİL. BİRLİGİNİN 

Sayın Halkımıza ilan ı 
~l~ınobıUerimiz dünyanın en met' n, rn emniy eti i t nezzüb otomobille-
rıd~r . Şoförl~rimiz k;bar, t"m İ z, her türlü ictım' i tf~rb yevP sahih, mes-
lekıne vazift·zine aşık mal sahihi dikkatli yurdd:ışlard ır ki, hırliğim:z 
bunlarla hilhakkın övün~hilir. kuı du~umuz intiz m sa} eS.IJrtP. ~nadolu
muzun her tarafı iç;o nakil fiatlarımız herkes<ıen daha u ı·uzdur • 

Herkesi, pek haklı olarak düşündüren , heyecau, endişe ve üzüntülere 
~e~ke~en hi~ mesele ~ ~rdır ki ~da ~zak vak __ ın bjr ) erd~~ bir .vere gitmek 
ıçın hınect ğı otomohıhn suretı katıyed~ saglam ve makınP'' idare ede-
cek olanın aklı başında vazifesinin ehli direksiyona sahih lıir §Oför olub 
olmad1ğı keyfıyetidir. jşte birliğim ;z herkesi bu endişelerden kurtardtk 
memleketımızete ( Bozkurt otomobıl birliği ) ni tesis eyledik .. 
En yenı otornobillerimi~ dahi atelyemizde /ci makine miıteha1111ımız tarafından telıror 

tekrar inc•den inceye tetlıilı edılir, fr•n oe ti r~k•iyon f'n ~etin yollartla bile 
lcc tiy•n boz.almaz, makinr•ini iJar• eden ,of ör altınclolıi otomobilini 

laalı/ıiyle bilir, otomobil dir~k•iyondalıi ıof6rünü tanı . , , 

Akçaabad
1 

Trabzon, Erzurum, KHrs ve Anadolunu her tarafına artık 

Emniyet ve itimadla seyahat edeceksiniz ... 
MERKEZJ: AKÇAABAD • ŞUBESi: TRABZON Gnı:;poı:ı caddui Ne .3 

Gayri m~nkul satış artırması 
Mıhalle1i Sok•ta Ne•i M.N. K MU: L T. 

J~•i cu-.ai fir ~t ... Hane 33 1500 il. 
llulaıtti• ZeJtiİllİ .. 154 2000 E. 

• Koraa o. • 41 . 00 M . 
• Uzaa ıokak Haae Ye 3 dllkk,ıa 157,177, 178,ı'fs 1200 E. 

Fn·enk biau Lazarotl• Haae 92 1500 M. 
ialt~nder p•ı• Uıaaz:okak • • 37 3000 E. • Farenk hıaar Leh iJa lıane •e 2 maiaza 139,/40,/41 2500 M. 

" L•z•r oj'ln Haae 89 400 " Tuzla Ç"t•• Tyatro H••e Ye 1 ••i•za 57 2500 " Kuua •i• Leıri Haae 125 2000 R. 
Tadu Çtıme llo4oı • 119 300 M. 

• Hacı ilya " 32 350 • Kemer kaya Aclamc:i otlu Haae 114 2000 il. 
A1aaotiri Haae Ye 2 mat11• 92,93,94 800 • " •• Dabah baae H&um otla Haae 5 !oo R. 

iakeader P•t• Enllrlm • 2,5 175.a E. 
Tuala Çeıme Tyabo " 68 Joo il. 

DEFTERDAALIKDAN • • 
Yukarıda CİDI YeHir •••• fıya11lı rayri menku11tıa mOllıciyetleıi pefİD pua ile OD bet 1&11 

m&ddetle mGzayedeye çıkaralmaıhr. talip olınla rtn yüzde ye~U buçuk dıbozitolarile birlikde 
ibale rGall olaa l/ 6·935 ıalı ılal ı at 10 da deterdarlakda toplaaacak komiayoaa maracaatlan 
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Vakfı 
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KIRA 
Mahallesi ç., .. 
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" llalaç 
iakeaderpaıa 

EVKAF 

AA'T'IAMASI ILANI T. Edilen kira 
Mevkii Cınai Numaraıı Li 7 

yeaicami Dükkia 2o 28 70 .. bıaıelidilklria .21-31 35 

" 
" 
" dababaae 

ortabinrfaraa 

" 
" dab•h~ne 

batpaıan 
kemer altı 
terziler 

" yeni cami 
inciri ık 
da bahane 

•aiaıa 

" 
" hane 

odaaluk 
kahve 
dilkkla 

• 
" maraza 

" 
" 
" bahçe 

dOkkia 
• n 

mıtua bahçe 
iakele • m~i•za 

iDARESiNDEN 

4'.l- 7 55 
43 - 9 55 
44 11 70 
61 - 4 180 

2-1- 2 600 
3 - 4 410 
4- 2 23J 34 

il - 71 40 
90- 1 72 

195 36 ıos 
23 - ıs 10 
25/-26 70 
277-61 50 
131- s 10 

56 - 1 2S 
s1- ! as 

3o/- 10 
251-258 250 

l - 2 

Yokancla yaalı •akıl akarlar 936 ıeaelİ içi• birer aenelik kiralanmııı artırma 1 k J 
leıi lo 5 pJI P'11••ht ıtbl S.15 clı JlpJlıcaktır. iıtttye:ıt'! r;ıı evkaf idarcı:ne ~cl:el~~i .•1\"!~ha 



ABONE 
Sen•li.ti 500, Altı aylıjı 300, 

ci~ Aylıtı 175 kuraı 

YllıllYOL 

OSH~:\SI 
4 b.uru~tur 

4 YUZ 

ilim •atın 15 Karu~tur ReJ.lıi.mlar 
pa:aı-lıta tabidir. 

Pazartesi, Perşembe Günleri Çıkar GaZETE ve MA TBJ~ASI E•ki na•lıalar 20 kara~tar 

Yurttaşlar, 
dilimizle 

•• oz 

Ya?.ahm .. Konuşalım 
( Üç.ü~cü L\ıte ) 

1 - ltimıt Günn. 
İtimat etmek - Günnmek. 
Aıay1ş ve emniyet - güveulik 

2 - Huzur ve ıükiın --
Baysallık. 

Yurtla gü•enlik ve baysallık 
ülkümüz.dür. 

Not : Güven ve güvenç 
kelimelerinde fU ayrıma dik -
kat edilmeiidir : , 

l Orduya KÜ•enimiz 
vardır. 
2 - Ordu bizim güvenci· 
mizdir. 
(Medarı emniyet ve itimn· 

d•mızdır.) 
3 - Temin etmek 
1 - İnaaçlamak , inan 
vermek. 
2 - Sailamak, 
3 - Elde etmek 
Misaller: 
1 - Bu işin böyle oldu • 

iuaa ıizi inançlarım, 

Bu itin böyle olmadıiı 
hakkında kendiııne inan ver • 
meie ( keadiıini ttmin etme 
ie) çalıştım. 

2 - itimi, ancak, banka 
yolile aailıyabildim. 

3 - Temin ettiiimiz neti-
celer - Elde ettiii•iz sonuçlar. 

4 - Sonunç - Netice 
S - Tem inat - lnaaca 
Not : Ga:z.etımi:e gönde 

rilecclı ya:z.ılarda bu lıelime· 
leri11 O•manlıcaları kullanıl. 
mama•ını rica •d•riz.. 

İLAN 
Tapu müdürlüğünden: 

Litomi kebir köyünde i& iin 
( Şukaa yol ıarben irmak 
cenuben resul oalu ifteriliii 
ıimalen yazcı oi u mülkü 
Ye auya ııden yol ile 
mahdut ) tabmiaea dört 
döaiim mıkdar1nda olıa fıadık 
hk ruul oihı hüıeyınin hari-
cen yaicl oilu mebmet alıden 
aatın almak ıurelıle tasarru-
funda bulundu&11adıa 9ıbııle 

tapuya bailamaaı talep edıl
mekte olduiuadan bu yerle 
aynı bır bak. ıddıaıında bulu· 
nanlar yana itbu ıliaıa tarı· 

hiadea 15 &üa ıonr• mahalli-
nde bulunacak me•ura •eya 
tapu müdürlüzüne muracaat 
eyltmeleri ilin oldnur • 

§ 
Latomi Jce#Ji,. köyünde 

lcain ( ıarlcan rei• otlu ı•r· 
[a•ı earben reıul ojla laüH 
yin tarla•ı ıimalen detirmen 
yotu cenaben r••ul oılu fın· 
dılclıtı ıl• mahdut ) bir tarla 
maa fındılclık rHul oflu 
Juiseyinın haricen ku•a 
otlu tun el o• f atmadan •atın 
almak •ar eti le ·ta•arruf anda 
ltalanJatantian bah•ile1 ,tapu• 
ya haıl-nma•ı talep edılmclc 
ı~ oldatandan bu yerl.e ayni 
'" laalı iddıa•ında bıılunan
lar oar•a ııbu al4nm tarihin· 
d•n lS •ün •onra mahallinde 
halanacak menıara O•ya ta· 
pu müdiırlüjün• 

l 
. . muracaat 

•'1 emelcrı ılan olur.ur , 

' 

Endüstri 
proğramı 

Isparta 28 - Beş yıllık en-
düıtri proğramına giren iıpar 
ta gülya{:l fabrikssı tamamen 
bitmiı ve i ş e başlam1şbr . 
fabrika bu güae kad r çok 
miktard çiçek almıştlr. halk 
ıevine sevine bütün çiçeklerini 
fabrikay vermektedir fabri-
k nrn çal ışması haralarda bü· 
yük bır sevioçler uyandırmış· 
tar . 

ac ri t ıı 
Budabcşte - Bay Gonı· 

bo• parl~mcntoda u luaal sau 
6a mudafaa bütçeainın ~örü 

ıaıu sırasmd'1 macarıatanm 
arai ulusal konf erarulara gi-
rebilmuı rcin • ilalalanmakta • 
eaıtlik hakkını ke•İn bır ıart 

olarak •Ürmuı ve demiıdırki 
Şimdiye kadar ulrı•inr •Ö•ye 
teaine güuenmiı olan maca· 
rı•tan ş •mdı •abrınin •onu uı 
uarmııdır yükün.el cı• terlik 
hızme:tıni tekrar kurmak ve 
küfük anlaıma uluılarının 
lıin• ıeıit sılan ve ucak hale-• 
kını fstıyoruz ıki yıl aakerlik 
hizmeti macari•tan• aı•ıı 

yukerı /So bin ordu verebilir, 

Yağmur 
Erzurum 28- Dündcnberi 

bereketli yaimurlar yaimaya 
baıladı kuraldık çeken yerler 
halkını bu yaimur çok ıevin· 
dirdi buiday fıyatı düşmüıtfir. 

latomi kebir kö)·ünde kain 
( ,arkan yol ~arben ırmak 

ıimalen rttaul og u if ter iliği 
cenuben reaul o~lu ıf terrlıği 
ile mahdut :J bir fındıklık 
reaul okla hü•eyinin haricen 
.eydi oelu ceoolt;rden •atın 

almak ıuretrle ta•arrufunda 
oulunduaundan bahıile tapu• 
ya ba(llanma•ı taleptdilmekte 
olciuiundan bu yerle ayni 
hır hak iddia•ında bulunanlar 
vana ııbu itanın tarinincien 
I 5 gün •onra m~halıindc bu· 
lunacak memura ueya topu 
müdürlufune mııracaat eyie· 
meleri ittin olunur • 

§ 
Lı.tomu kebir köyünden 

kilD ( ıarkao uhıbı senet 
fındıkhiı şımalen yıne aababı 

aeaet tarlası ı•rbeo tarıkıam 
Ye. cenüben resul oilu ya&up · 
tarl.11yle mahdut ) tarla re-
ıul o. büıeyınin reıul o. meh 
medden harıcea aatın almak 
ıuretıle taıarrı.afuoda bulundu 
iu1adan bahsile tapuya bailan 
maaı talep eddmek.te olduiun 
dan bu yerle ayni bir bak 
iddias1nda bulunanlar •ana 
iıbu ilinın tarihinden . on beı 
iÜD ıoora mahallinde boluna 
c•" memura veya tapu müdür 
lüiüne müracaat eylemeleri 
din olueur 

§ • 
Ldomu kebir küyündc 

kiin ( tarikiam ıimalen reıul 
o. ıfterihi• garbea ırmak ce· 
nüben ayaz o. ıfterihği ile 
JU .. bdvt-J bir fı~dıklık ruul 

Hava kurumu 
Anrkaa 28 - Türk hava 

kurumu baıkanlıiından hava 
tthlikesini bilen y zı\aıaoLn 
ıartları ıunlardır. A-= Hava 
ber ytl en aşaiı 20 lira ver· 
meye taabüt etmek toplanma 
işlerini kolaylışdırmak ıçın 
taa\ıbütler her yılın haziranındı 
ahnacakbr.B Hava tehlıkeıi· 
oi bilen üyl'lere bir üye nuaı· 
arn ile öz.el bir roıet verilir 
ve iıimleri P j .. nıla yazclır C 
Taabüdünü yerine getiremiye· 
cekler türk bura kurumun 
haber vererek üyehkten çeki· 
hılu üyelikten çekilcnlerio 
aunleride PjQnsla yaz.ılır. C -
ıyirmı liradan ~ıağı y•rdımd 
bulunanlar türk bava kurumu· 
nüa yardımcı üyeıi o urlar bü 
üyelere rozet verilmez ve isim· 
leri neşrcdılmez. D -· bava 
tehlikeıiui bilen üye yazılmak 
içıa ankarada türk ha'ia .ku· 
rumu merkezine baıka yerler-
de türk hava. kurumu ıubele· # 

rine muracaat edılmelidır . 

Yeni 
Saylavhklar 

Ankara - Boıalanan 
•oylavlıklardan Gaziantep 
e•lt& kor~enerr.l Ali Hılcmet 
Ayerdemın Kana , iıtanbul 
ünioer •İte.inde dekan Fuat 
Köprülinün T okata ve eaki 
T um•eneral Sıtkı Bülccnuı 
nan12etlıkl•rini parti •enel 
baıkanlılı. divanı onaylamıı· 
dır , 

o. hilıeyin baricenin reıul o. 
iımailclen aatan almak ıuretıle 
tasarrufunda bulunduaundan 
bahııle t"puya ba2ıanm111 

talep edılme~de olc:luiundan 
bu yerle oır aynı hak ıddia· 
ıınaa butuoaıı1ar varsa ııbu 
ılanın tarıhındeo un btş ıün 
ıonı• maballınde bulunacak 
t ... pu memuruna veya tapu 
miıdür.ü&üoe müracaat eyle· 
meleri uan ol nur . 

l. ıti.k: vezne makbuzu 
932 t~mmuz.unda (O)maır 

itada oe ıo29-ll28 namara 
ya kadar yüz &andık ~•ya 

aiı Trabz.on ithalat a-ümrü-
ıünden uerı/en vezne makbu 
zu :zayi olmuıdur . ,yenı•ini 
alacatımdan e.lu•ınin hükmü 
olm"clıtını ılan eylerım • 

Oflu hacı dur•un :zade 
biratlcrl•r 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

arayınız. 

. .--r .. - - . 

Kapch zarfla 
Un eksiltmesi 
Asktri satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Erzincan tümen kıtaat ve 
müeasesaUarı ihtiyecı içia ka 
palı zarfla eksiltmeye kt1nulaa 
200000 kilo una ıbale günü o. 
larak tayin edilen 2;>·5· 935 
gününde talibi çıkmadıiından 
bu kerre /ooooo kilo un yeni· 
den kapalı zarfla eksiltmeye 
konularak ihaleıi 19·haziran 
935 ç1rşauıba günü saat 15 
de yapılacaktır . 

2 - Muhammen bedeline 
iÖre ilk teminatı 900 liradır. 

3 - taliplerin ıartoam~aİni 

görmek üzere her gün eksilt· 
meye iıtırak edecekiP.Finin 
belli gün ve Hattan bir saat 
evvel kanunun tarifat daireıin· 
de tekhf mekduplatile tümen 
karargabındakı satın alma ko 
miıyoollna 

olunur. 
muracaatları ilin 
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Ef rad nakliyat 
eksiltmesi 
Trabzon jandarma ko-
nak komutanlığından : 

1 - 1 HazıraD 935 taribİll'" 
den itibaren 3 l mayi• g6I 
aeneai nibayetiae kadar bit 
ıene müddetla açık ekıilt .. • 
ıuretile Erzu: om Ye erziac• .. 
ıönderilecek jandarma efatl• .. 
ranuı kamyonle ıevkleri J9 
mayiı 935 ıününden itibate• 
munakauya ~onulmuı old11i0 • 
ndan taliplerin ıeraiti ıörlllek 
üzere jandarma kona kolllll'" 
taahiına muraca&tları •• 5 
haziran 935 pazartesi 1111 

aaat 14 da teeinat muYalık1'" 
telerile mur•caatla1' ilin ol.-
nur • 4 - 4 
-=- ~ 

Kızıhay 
kurumuna 
Yardım 

edelim 

• iCAR ARTIRMASI TEMDiDİ 
Bir senelik 

Mahalluı Sokağı NeYl M.N. icarı T. 
L. 

Eavak Sıra maiazalar mağaza 144 125 E. 
Dıroaa kö. llezo Emlik arazı 1 50 y, 

• Çalıklı " 
3:..! 100 " 

Tekfar çayır Çamlık altı Hane 11 l 25 R. 
,, • " 

11 :ı So " 
" • " 

11 3 ıs tt 

• ,. 
" 

11·4 So ,, 

" " " 
il s 45 ,, 

" " 
,, lJ 6 15 ,, 

DEFTERDARLIKDAN • .. 
Yukarida cinı ve sair evsafı yazıh ıayri meckulun birer senelak icarlarının valu mlluyeddİll 

talip zuhur etmediğil\den 6 6 9_,5 perıembe gününe kıdar on gün müddetle temdit edilmittir _.:. 
talip olaalaran 1' 7,S dıboıitolarde birlikte uat 14 de defterd11Jıkda toplanacak ko•i•1P"" 
11u1rıcuıı1rı • 




