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Uluslar kurumu konseyinde 
huyec~n doğuran bir celse 
CeneYre 17 ( a a ) -

Uluslar kurumu kt•nseyinde 
F rınsız ıtalyan i.ngili:ı karar 
ıure.tiaia reye konul.maaından 

evvel B Lıtvinof maıbedeler 
ahkamp:un iıtıkbaldede ihlil 
edılmesı hususuna karşı alına 
cak tedbırlcrin yalnız avrupa· 
yamı yokı bütuo dünyay ou 
sıımıl olacrğı su !ini sormuş 
ve bu suretle konıeyd*c bir 
nebze heyecan ve tereddüt 
uyaodırm ştfır B Sımon cevap 
vererek ş mdıki beyannumede 
bu meseltyı tetkik edecek 
ol n ko:n t n n manaaıoı tab 
dıt veya ıevıı etmek imkanı 

nıevcut olmad ğ nı söy\em'ş 
ve dem'şdır kı: Çunkü ş mdikı 
karar sureti yalnız Loadra 
Rom ve S resada 8 .. rfo unıo 
mt aaıye tuılıuk etrnekde ve 
Uıus•ar ~u uıru ıç n yeni biç 
bır leabhüdu ıbt va etmemek 
dedir. B L tvırıof no taı naza 
rında iarar ett k nden B Lwıl 
Bıımonun bey;o..tını kayıt •e 
ıarts z olarak kabul etmekde 

o\duiuau söylem'ş ve bay Lit 
vinofdıa bu meseleyi bnşka 
bir umana talık dm .. ı'ni 
taleb etmişdir. Baron A o si 
Fransız ingiliz. noktai naz rına 
tamamı le ışt rak etm · ş o -lu • 
aundan bay L•tvınof k a iSİ 
ninde ayni fıkiıde olduğunu 

söylemişdir meaele reye k o mi 
dukdan sonra bay l•val şu 
son beyanatta buluomuşdur. 
Frarısa U uslar kurumun 
azımkfaane merbut ur. U us 
Jar ku omu beynelmıleJ teahüt 
leriu ıblalı ı takb b etmek 
VP. ıstıkbal ıçin tedbırJer nloıa 

yı Jerp ı eylemek ıuretıyle bir 
takım mesulıyetlcre gırıyor 

konseye Fr naa nımına teşek 
kor ederim end şe kargaşalık 
içiade bulunan Avrup da ıulb 
için t~şrıkı mesaıde bu unmak 
buıu•unda ish r edı) o~uz sulh 
filnine Londra Roma ve Stre 
uda yapdığımız ve başka yer 
Jerde yı P• cııı ğıonı v~cb le hız. 
met etmek emeliod .. yiı. 

T. üş ü Aras boğazlar 
meselesini ileri sürdü 

Uluılnr 1 Jetmi,dir • Sır Con Saynıen 
kurumu konıeyi ba.lıonı 8. Baron Alo ai t e 8. lauai .bu 
Teufik Ru,du A,.,,. meHle· 

1 
muelı huJuıanda kuyuda ih. 

nfo n una tem • •l ... ~•ı.sın liraz. ye tlermeyon et Tıı,ı~ 
Boğ :ı: aran aılurlılttle11 fecri· dır Blaual Turkıyenan günün 

Ceneı>re 1 I 

dı huıu•unda Loaan maalae· bırinde. Aurupanın bu mınta 
deııle t a a etlılmiı ola" far lıa•ında tcaia olunacak mü' 
lclı muam ye Tarlı.iye mu· terelt İr em,.iyet aiatemin· 
rahh •ı ııf Jtiyle ittra.z dmi, den iıtifade etmui arz.uıunrla 
dır . B. T("ufık Ru,clu Araı bulu-ıclutu mutall'a•<nı ıer. 
bunun muk bı/ınc/e lok~rno detmiıdır. B. L tuinof Tür. 
ani ıma&ı n 1J1nde11 bir {lty ltıyenın arz.uıunun kabilı taha 
me1-cud bulunmadıfını lny· lcult. olcluflunu ıoylemiıdir. 

ehıstan gazetelerı 
V arşov 17 - Gazctıoler 

bay Beck n Cenevrede ılSyle 
m f oldugu nutku mevzuu ba-
bt1 ed k. Uıuıl.r nsı teıri· 
kı mtaa,sın•o raaslı mesel Je 
rini rydınl tmıll 1tibarıle çolc 
aıüb ın o u utıu v ukdadır 
lar g ı tt Po sLa L b stın n 
yalnız kendı m"nf uthrı için 
deyıl tark Avıup uıhu için 
de bır t h ı trtkıl 1 bıle 

umarız bulunduğu ııoktasıaa 
D"Zlrı diku.tı celbetmededir 
Ekspreı Poraony Lebiat~nıa 
•ocak kendi ıiyaset.nden 
mulhem olduğunu yazmakbdır 
polıka Zbrojna bay ·Bcccl!İD 
takıb olunacak yolu gösterdi 
iıni Te L,hiıt~nın ıu bun kuv 
ntlendırilmuı aah•ıında ai 
mıt olduğu nz.iyete riayet 
edılmeıini istediğini k:.ydet • 

cek o n " nı p oj INe ..k.-rşı -- ---.:....---------------
GÖR ÜŞ 

mekdedir . 

ER 
~UYUŞLAR .. 

Yasan: CEVDET ALAP 

ANKARA KAHVELERİNDE 
OYUN YASAK! 

Anl1tva b leJıyeai Anka· j 
to hchu l ·, e /er lürlü 
Oyunu ya• k cdec~'lini ı/dn 
elmi,d1r , 

il zira,ıdan •onra A11lı.a· 
rod..ı le la eler o un yeri, da· 
ha açı c '" humar yerı olma 
it.dan J.u u calı , lcahueler 
b ter ııt ' h t a lorıu o/ve Jc. 
dır . Art k • ta11la ı~ltutın , 
ltdııt o unları yerıne kahv.. 
deltı/cr rql>'o d l yuck mu. 
•ilcı zevkını t d calr, lt.onfc 
ranılardan fılcri •"la•ını ala. 
Ca•, OtU'I habırl•rınc/en nQ• 
1.1 ti iht ı btmın edf· 
~ it , ı :ıde uı m-cmuD;,l rı t 

oluıya,.alı bıltiıini ;eni,lete• 
celı . . Ankara beledıyeıinin 
bu fOlc millı m kararını alluı• 
lamolıyı.z • 

G :zele/erde bu h beri 
olıu_van k hu cilerımı%;n yüz· 
leti a•ı 1mı,dır , onlardan da 
alltıı y rıne 11z.lanrı bekle· 
me/ıyız l 

Trabzo'l da 360 k hoe· 
hane bulurıdııfuna göre ıim· 
dıden 360 kahv c 'yi derin 
aılıünce alclı demelcciır. Şim· 
ditlın dcclılcoJular boı' dı : 
h ·, t o'ad n 07 /,ra 1-cı hu· 

- Ar.ft .. ı: .'kt.11 -

. 
ikramiye kahramanı Kapdan 

Riza kuğu ile mülakat 
Meılekimden ayrılmıyacafıım, idman ocağının 
yarım kalan binaaıaa temımlıyacağırn, . küçük 
yavrumun iıtikbılini temin ed ::ceğ m dı or .. 

Tay yare piycngoıu""" 
birınci terticı f ekfliıfoden ıe· 
h zinci tartib ~ekilıııne ka· 
dar en büyük ilıramıye ola· 
rok Harunlarrn bey Mamclu· 
hu l l bin be, yü.z /11a ola• 
~,k TrabzonLn en yükıek 
taliıi, ıa,,aliıi, piynn60 koh· 
ramanı olarak k;;ı[mışdı. ara· 
da bfo, bın bel}'ü:z. , üç bin, 
dört bin lıra olanlar da olu· 
yor, fakı.et bay Memduh talih 
tacını başında ta,ıyor , ve 
o ıu kimseye lıaptırmıyacak 
ıanılıyordu .. 

Yıllar 11ar ki , Trabzona 
ıöyle yatlı tarafından bir ık 
ramıye fatmamo11 bilet ıatıı· 
/arı ü ~erinde de duyular de 
recede teıir yupmalcc/a idi • 

Trabzon p~raca , ekono· 
mice, iıce 11e•drıha genel de 
yiıle dıyeyim, her ııyc• gün 
den 6Üne, yıld..ırı yıla ''"'" 
)'Or, darlaııyor clüıüyor, .za· 
oallrlaııJor , )Okıullaıryor . 
paraca, ekonomice J, iıc• bir 
oarlıh, bir rıık belirmeıi ö.z 
l•nİJ or, ıözlenİ)'or .• üıtelilı 
piyanıo,Jan da w•b• fa.rpar 
bir ikrami.1• çolrnayınc... : 
« Af la l'Cllim ofla lticrart 
yaro'ır , bizim ,i•i lalihıi•· 
lere haaran yar< ıır ! » mı•· 

Alman 
gazeteleri 
a eş saçıyor! 

Berlia - Gaz.eteler Fran· 
11nın Uıuılar kurumu konıe • 
yine verdıii karar ıurctine 
tiddetle hücum etmekdedirler 
Volklıcber Beobacbter hu ka 
rar ıuretioe bütün Alman ulu 
ıuouo muttefıkın karft koya· 
cağını yazarak diyor ki : 

Karar ıareti temamile ••r 
uilles z.ibniyetinden müıbem 
dir AimAnya bütün taahbiilere 
ri,.yet prtnıibiai taavib eder 
bu U uılar ar111 bayatta eau 
lı bır ka dedir Almanya bu 
nazarıyeo o talubını oa alta 
ıen~ bekleınit ve nihayet bir 
hnflı ıilahı ılanmaaıa boz • 
mu, o!duiu muHıearyi ken 
dı keadiıine dilıeltmitdir fran 
ıız. teldıfi ıullıa mı•araıdar çGn 
kü ıulb veraaıJJea boyunduru 
iu ııun k•ldmlmH•Da bı iladır 
diier tarafd•n Ceaevre Al • 
m uyayi mahkum edeue Al • 
manyanın U uılar kurunıuaa 
dönmeıi çolı rücle•ir All;e • 
m e ne 2 .ituaı 1netıo11i karar 
su •etın n mu bteviy&tının b r 
it lafa t-r' f 11e 1< ıçın elde bulu. 
naa ıon imkknlarıda mıh• 
edecek mıhiye-tte oldujunu 
yazmakd dır. 

METE 
TEMSiLi 

D&n aktım balkevi temı:ı ko 
mit<'li tarafındın (METE) pi· 
yeaı l liyDk munffalrıyetle te· 
mı:! ed.l111if i 1. tafıılAt te in. 
lıbuyat ıtl·cek 11111mıadıdıt• 

raını tek•arl. mahclan kend ni 
alamt)'ordu . bu •ebeb6 11ciır 

ki, bu kerre kcpJan boy Rı· 
:za Kuğunun büyük tkr m le 
den ~O bin /ıra alışı, k"hvc;· 
ferde , eoıe. de , sokahlarda 
günün en büyük hadıa si ola 
rak dedi ko (u mevz.uu tf'ıkil 
etli . Nefer denm~di , İmren· 
m~ler, ne uy1ndırmaclı ? .. 

B. Memduhun baıın • 
da taş dıgı ,an• tacı 

talıhın elıyle k pton Ri:zanın 
ba,ına geyciirilince boy Rıza 
bu ıü11e bug in , :ını kralc , 
11e kahramanı olarak arumı:z · 

1 da dola,acakclır . Bu 20 bin 
iiraya çok layık olarak bay 
Riza lınvuımakla ne kador 
•euiniru biz. de okadar mem 
nun olalım ki . Trab:zonutt 
artrit talihi açıldı, bahtı yar 
ol mata boılu. dı. 8nci tertıbin 
ıon pltifıinde böyle büyük 
bir ikramiyenin trabz.ona çık 
maıı 11 mayı•da 'iekilmefe 
baılıyacak 11 uncu tertib icin 
de lcimbilir kimler bay Ri:za 

1 Jan talih lırallrfl tacını ala· 
cak ve baıına givecekdir? ! 
Ba iıd•n , bay Rıaa lt.aJar 
t11yyare cemıyeıi de memnun 

- Ariuı dörıte 

Fransa da 
bir ifşaat ! 

Pariı 16 Royter cıjanaı 
muhabirinden: Si')'aıi ılımler 
alradf'meainin bir içtimainde 
Ma.ıaıal Patenin Ofafıdaki 

;f,aatta bulunduiu •ôylen· 
melıteciır 

Geri hidamatın deki fena 
iciı.>red n dolayı huıule ,elen 
eı zalı nokıanı 11e hıf bir 
muoaffalcıyeı umu ii o/malt. 
ıı:zın atıl•colıları hücam/er 
den umuc/ıi:z/ıfe koyulan 54 
fırka 1917 une•incle cephe.ı 
de ue cephe •eri11nc/e ıavon 
•cierek Pariu yürumüılerciir 

O :zamanlarda talıye nok-
ıaıından hif (\İr kıymeti h'lı.z 
olmayan bir ıİyaıi olmalı 

için bir z.abit ile 100 nefer 
,andü%ün hucüme lcallcmak 
emrini almı,lerdir • 

Mülrolyozle lıarıılanan bu 
lııta tamamen mahool • ıtur. 

13 devlet 
Cene11re 17 U /ar 

kur"mu J..o'!1aeyi arüj ela 
Türluyede oıduju halci 13 
deuleti muahedelerirr b•r c · 
laet/ı olaralt ihfolire karşı ıt · 
t haz. edilecelt. tedbirleri bul 
mata m•mur lcomıteyc iıti· 
ralae daıJd etmiıdir • 

Yumurta 
isteklendi 
lnetolu 17 (• a.) yumu't"' 

piyuuı iıteklidir bu h•fta 
içinde almınyaye /ooo isp"n 
yıya 3Soo ı .. ndık ~ u u ta 
•~•kcdlimittlr , 

P•rıemhe 18 NJSAN 11111 

haberleri Ajans 
dördüncü 
sayfada 

. - --......,,---, 
Düsünce ., 

u=ünle:ri .. ,, __ ....___, - -----" 
Söyleten utansın 

Bır'si biriıine ıorayor : 
- N.S. iibi Ulusal H••tcla 
sııvışmıi, kurtuluı ) olanda 
b.ac .. ğcnı vermiş, ondan ıonra 
d.a ıoysal al .. nda gücünün 1e· 
terince durmadan çılııaa H 

çalışma kda olan bir adım•, 
n çın )Zenel kurultay üyeliiini 
tlok gördüler? 

Berıki cludak bükrerelr, 
omuz s lkn ek karıılık veriyor: 
- Ad .. m sende ne yapmıı?. 
y Ap 'lllŞlll\ bıle ra1gele yapmıt· 
dır. Y apamayaa kim ki, ..... 

Buaünkü Türk yurdunda 
ypşay nlar içinde Ulusal yll· 
kümlcrıni yaparak dünDn kara 
güoleriode ıkyüzliUüiünD gat· 
teren(er pek çoksa da yıpma 
yarak kara yüzlülük edenle. 
de az değ.ldir. Bu IPI, kara 
günde Uıunl yiikümünO yap• 
mayan kıra yüzlülerdea birinin 
ıeıidir. Biz renel kurultay 
üyui olmadık diye birte.Y 161 
lemiyo 7 uz. Olanlara da dedi • 
ğimiz ıöz kutlu olıunclaa bıt· 
kı birıey de!jildir. 

Zır1r yok, Ulusal yUkl· 
münü yapmıı olanlar, J•pma 
mı.ş olanları eaçlu ıörerek ıor 
guya çekilmelerini iıteyecek 

kadar kıakaaç de;iller.tir. J•P 
mayınlar da yapanlan olraJla 
karıılayacık kadar cletfJae 
bıle kOçOk görmeyecek katlar 
•icdınh olmayı bilmelidirler. 

Bu dudak bükilf, 011u IİI 
kerek raagcle yapda derif, ıil 
nirime dokundu. iıte•ediii• 
utandıiım halde beai 1&7lıi 
tiyor: 

Sınıla>ık Ye 11ncfanlmak 
lıtendıii ribi N s. Din kurtu 
luı HVlflna giriıi ne , .. , ••• 
ve ne de kırpaçla ıür6kleaea• 
ler gibi zoraki olmuıdur. oaaa 
bu yola ıleten hız, g6nıDnde 
yanın ulusal inanın ba11rdar 
335 yıltnın mayıı ayı ıoala • 
rında o zaman italyaa mıata 
kası uyılın tarafa dGtt• 
Boıdoian kınıında memur 
bulunan « N S. » nin, itillff 
çı kaymıkam (E ... ) ıa asarım 
keıcrım diyerek kabul etme 
dıgi İl!t.dayi paçavra ıibi 11r 
tar.ak ıım.ıtına atmHI ve bir 
plinla Bozdoğıoh betyiiı k1ti 
yı ayaktaodırıp ıiliblaamaları• 
na yol açmaaı ve bunlarla be· 
raber Aydıa illerinde dlbmaa 
larla 11vaı11n Uıusıl bü)lik 
kahraman Yürük Aliye eklet 
mui ve ıoııra Aydinin alan· 
muıyle bıtt n tarıbıeJ rınıda 
buluom.ıı dcndilii gıbı ruıele 
yıp lmıf •titrden midir ? 

Ey du ~sk bükiib oınuı ıi( .. 
ker k ( N S ) oin U uui •• 
u,~1 g rıt .ıo r ıgel~ olduiu 
nu so, Jt')eD ar\arıı l .. 

Bu işi o n · \!C olduğunu · o 
u n /\vdın tlleriode ( N S) 
ı e bır yolda yü Ü)CD ( N.S. ) 
n n c n k.ard~''· kna gün 
yoldaşı tımdi bur ··ın orman 
müdürü bay Tc\lfık D.kmen • 
deo,o a clt: iaan 1nu aaız koca 
Roı:Jo~ n "•ıuındıD ıorıoUir 
ı n:r. e mi ? 

Numan S .. blt Bozdoi•· 
& 



SAHIFA 2 

Görüşler Duyuşlar 

- Baı tarafl birde 

ruı oergiyi, oyun kağıdından 
fU kadar kuru,u, kazancdan 

' veaaireden bu kadar parayı 
devlethazinesi kaybedecek ve 
biz. de artık oyunıuz müşteri 
bulamayacağımızclan kazana-
mıyacafız ' • kazanamayınca 

haratacoğız knpatrnca işsiz 
kalacağız . . . • . diyenleri 
dinli)'oruz. ve karşılık olarak: 

Böyle divorsunuz gibidır 

ama , bir bakımdan da işi 
şö~le görmek 8erek .. yıllar 
ca önce Trabzonda yüzden 
çok meyhane vardı . bu İş 

kala kala bugiin bir iki lokar • 
ta ve bir iki aşci dükkanwa 
kaldı . içki içenlerin sayısı , 
yüz. meyhane oldugu valcıt 

ne ise, bugün belki daha çok 
dur· meyhanelerin oz.almasıle 
içki içenlerin •ayııı azalma· 
dıtı gibi kahvelerin az.alma· 
tiyle oyan oynayanların sayı 
•ıtla azalmayacak. ne olac k? 

l<;ki içenler bu gün nere• 
/erde ve nasıl ifhiaıni içiyor• 
•a. oyun Oj'namak iatiyenlı. r 
de oynayacak yerler bulacak 

Söz. gelimi , poker oyna· 
malı İ•tİyenler poker •alon· 
/arına, birıç oynamak İ•tiyen 
ler birif '"loı.una 1 bilardo 
oynamak i.tiyenler bilardo 
•alonuna, ıidecektir • Bu au· 
r•tle oyun yerleri kadar oyun 
cularda ta•nıfe tabi olmuş 

balunacakl:ır , Bunula bera · 

ıu telaıa mcıhal )Ok·. he· 
nüz: Trabzon belediyuınin 

böyle ıeyl•re lr.olo) ca lcarar 
oereceiini b•n •anmayo1um . 
Görmiyor maıunu%, )Urdurr.u 
:zun Jaer bacaıında belediye· 
ler, mecli•ler bir çok karar· 
lar oerır, tatbika geçuler de 
biz. de •ÖZÜ ve miınakaşaıı 

bile olmaz . • Ç<:Jrıaf ve Pe· 
ce hakkında gaz.eteler oe , 
ojaıı•lor her taraftan beledi· 
yelerin , medialerin karnrtnı 
bıldirirken bizım beledi,.ede , 
mecli•de •Öz.Ü ve münahaıa11 
bile olmadı. "Erain 1er )Urdu" 
••nelerinin böyle bir karar 
ı.tıyen dıleli beled ye mecli· 
•ınde bir •abun köpüiü gibi 
ortoya kondu , te rs ruzgar· 
farın e1İntisiyle üflenib ge · 
çildi . . Eu aebf'bden kahve 
~lierimız. Ankara teledıyeıi· 
nin kararından endııeye düı· 
muin/er. Ankaro beledı"yeıi, 
öyle de , t Ö) le de bır c;ok 
kararlar vuir ve tatbik eder. 

Bizim i,i boş.ndan aşkın 

belediyemiz.in kahveden, c;al'· 
ıafdan , pec;eden önce NÖre· 
celi ve yapacagı bir çok ha· 
J'Dtİ iıleri var, .bir ıürliı 01· 

la1a 11ra ge1miyor da , bun· 
lara nereden oe nice gelecek?! 

- -----------
Başbakan ismet 1 ıönü 
Ankaray·a döndü 

Ankara /5 - ( a. a.) baı· 
ballan ismet tnöuü bu 11abıb 
'tbrimize dönmüş ve durakta 
bıkanlar riyaseti cumhur genel 
yız ganı ve aaylavlar ve lı 
Ye bak~nlıklar ıleri ıelcı?lcr:y· 
le emnıyet müdüıü merkrz 
kumaadcnı taraf ndın k;.;ş 1tn 
IDlf dır , 

YENIYOL 

Streza 
Bütün 

konferansının neticeleri • • 
g ~zeteler tefsirler yapiyor .. 

Pris 15 [ a a } - Bu s 1 

bah gazetelerı Str sa konfe • 
ra11sının başl·ca r. t c s ni üç 
devlet n tesal u fo u b•yıd et· 
melerinde bu U"Uvorlar ve lu 
oun Cenevrede temh'r edile· 
ceğini yazmaktadırlar. Bütün 
gazetel~r ing l z it ly-1 bryan· 
names ni memouoiyetle karşı· 
}ayarak bu beyannaoıen n ren 
mıntakalarının g yrı askeri 
vaziyeti hakkındaki lokörrıo 

hükümlerinin teyıdı deaıekde 

o\duğunu kaydediyo ·lar. iki 
tarafla h;va ani şmalr.rı kdi 
hakkındaki h'lberler bazı mu· 
ha bırlcri F r.ansa ile ıhlyanın 

bu busuita müzakerede dthi 
bulunduklar.nı bıldirmeye 
sevketmekdedir. 

hıgılterenın Fransız Sovyet 
siyas sına boz cak h ç bir ş y 
yapmac:. ı~ o mas1 bü ük bir 
memnunıyetle kayded Jıyor üÇ 
devletın muabedelerin bir ta 
raflı olarak ıh aline karşı ko 
yacaldarı bakkındaki nıbai teb 
fiğin taribi bir kıymeti o'duğu 
zikredilmekdedir. Mateo gaze 
teıi ezcümle diyor ki : 

Ko ~ferıınsta Avrupa b r ş 
ve iıtikrarının mudafaası me 
selesi kati surette ·hal edılmek 
için bütün bedeHer tamamen 
tahakkuk ettirilmiş olmakla 

Bir bayanımızı takdir 
Tayyare c-:roiyeti ka dtnlar 

derne{:i ikinci bı şkanı bnyan 
aalubenın husuıı ozür dıleye • 
rek dernekten istıfuı evvelki 
akfam tayyare cemiyeti idare 
heyeti ile kadınlar dcrneiının 
bir aradr yapdıkları toplantıda 
KÖrÜşühnüş, cemıye.t rşlerıne 

az vakıtda çoK büyük h zmet· 
{er görmekde olduğu bır sırada 
bu yurdıel Vdıfeden bayio 
salubeduı ayrılması çok tees 
sürle kiirşılanm ş v• keodısı.r:e 
iıtıf uını gerı almcsı ıç r.ı cea ı· 
yet taraflocı n dııe de t u un· 
masınR söz bırııgı edıım ştlir. 

Bayan &.tlubeııın k dııAıar der· 
neiınde aldıgı vazıfeyt bıışar· 
ması ve d rnek ış errn :ıc gös 
terdiiı ça.ışmalcııra dc.ro ·k 
başkana bayan emıne k JrJ 
mesut tarafından tak dır ie anıl. 
mı§ ve dernek üyeıerınden dı · 
ier bayani rQa bı:.~an ulnbe· 
om taitıfı dılegınde Dutunm la-
n üz .. rıne cemlyet ıcu:re heyeti 
de bu dı!eg ıştırak ederek 
yurdsel ışıerde c ıda b şla 
çalışan bay.an sakıbeoıo tak 
dır name ıJe taa.nae kar"r 
verılmiıdı. 

bu degerh bayaoımızı biz de 
takdir eder ve iıtıf asını gen 
alarak tayyare kurumu gıbi 

yüce ülkü ıçıo v.a. lık gösteren 
bir kurumda tt: krar vazife 
ı: Jmuını dıluiz. 

Protesto 
j1üza~cr~ edıldi 

C u tıre 16 Almanya 
r·rı tı <c L.I• < ,k 1/ik kararını 
p oı o. o r..J~ .. Fr nsız muh· 
tırusı k ı ı F y ı ou ri celıe 
attıde n uz ... h,.re t:d.lnı ş ve 
~u-:.,. 'at 11 e t~lı~ c•·1 
r;-.u,c'u·, 

beraber mua:zıam bir terekki 
elde edilmişdir gnets: yazıyor 
Fran~n hü~umetinin derpiş et 
tıvı şu muu f gaye tabıkkuk 
cttirm:şdi bütün sahıılarda 

Frcınsız usullerine göre a .:ru 
pa emniyetinin teşkiJatlandı ı ıl 

ması için italya ile anlaşaı slt 

•e 16 mart tarihli Alman ka-
rarının tekrari ıhtim•lin.e bina 
en U .uslar derneği misakında 
bazı tadilat F rann italy... an 
laşması Stresada teyid edilmiş 
bulunmakdad•:. Üç devlet Al 
mnoya ile mustakbel müzake 
relere kapıyı açık bulundura 
calclardıır ıvg lterenin bı şlıca 

gayesi budur. M.ıkdonald ve 
Sır con Saymeo yeni biç bir 
taahhüde girmemek lc:ararlarıo 
dan vaz gaçmemişlerdır. 

Eko do Parıs d ıyorki ing ı 
tere karşılıklı yardım mısak • 
!arına eııgel olmaLla berabe· 
Almanyaya karşı müdafaaya 
ben uz faal bır surette işt;rak 

et nemekdedır konferans be r 
men hemen müsbet biç bir 
netice vermemekdedir. Fransa 
ile itaJya bir bava anlaşması 

hakkında müzakerelere başla· 
m•ş bulunuyorlar bu anlaşma 

daha gen :ş bir muıbedenin 
muk;ıddemeai olıcakdir. Fran 

sa ile İtalyanın ne, jık muha • 
le fetlerı ivg ltereyi s~rline 

nrnstakbel bir anleşma imkia 
ları t mamem izale etmemek 
iç 'n Almanyanın ço1.c şiddetli 

bir su .. ette takbih edilmemea 
hakkınd ki metalıbeıiodeo vaz 
g "M ye mecbur etmişdir çok 
nıkbio olmak! ğımız için biç 
hakkımız yukrlur. Zita bize bir 
Fraos z ingıliz hava ani.aşma 
sı içın üm d vermişlerdi bu 
ümid tah.kkuk etmemişdir. 

Fransa bu husustaki teklifini 
üç b .. fta evvel bir ııota ile 
yazmışdı ingilterenin cevabı 

parise Stresa kt•Dferans odan 
birkaç gün evvel geldi hulasa 
Fransız büku netinın ne birşey 
kez.andığı, · nPde kaybetdiği 

sövlenebilir bu pek pıılakbir 
şey değıldir. 

Er Nııvel gazetesi Stresa 
konferansı Fransız diploması • 
mn bir zaferi olarak adJedile 
bilir diyor Jur. guete•İ Fnın · 

sız ıiyasaııoın italyarı ınkine 

uymasıoı memnuniyetle kartı· 
lamakda ve bunun tedafii bir 
ittifak demek olduğunu kay • 

1 

detmekdedir. ingilterenin çev· 
rilmesi italy;ın anlaımaaıoın 

kuvvetlenmesıyle mümkün 
olmutdur. 

İngiliz Bütcesi ingil ere eski 
ref ahımın yüzde seksenini 

~ide etmiş! 
Loodra IS ( a. a. ) maliye 
b•kanı b. neiYiHe cbamoerlain 
ın avam kamarasında ıöyl~roıı 
olduiu nutka atfdmekde olan 
fcvkaiade ehemmıyet ıuodan 

da anlaşıhyorkı bu çek mel:t' 
uslar daba aauabtan kamaraya 
ieluı ı ş bu ~ u"luyorlardı aaat 15 
de başbakan b. macdona1d 
streaadan avdet etmış yanj 
nutkun başlamasından ıki saat 
evvel tondraya ielmışdır. ma· 
Jıye baka ı iı!eçen ıene zı-. f ın· 
da pek babır bır takım tera· 
kkıyat elde edılm ş olduğunu 
beyan etmek suretlie nutkuna 
başıau.•ı ve dcmıştırkı: sına 

ıstıbsalat yüzde 12 artmıı ve 
ihracat evvelkı ıeneye oiıbeteu 
30 mıJyon rngıJız hrası fazla -
laşmışdır faıı: n.sbetı oldukca 
diışK.ün bır ıevıyede kalmışdır 

bayat pabahiıiı da keza. dök· 
me demır ve çehk istıbsaJati 

yüzde ~o bam demir iıtıbsalah 
yüzde So oııbetinde aıtıniş ~ ı r 
perakende ticaretede ter kkı -
ler KÖrülmüşdür tasarruf un· 

-----

dıkları mcvdiiata So mil) on 
ioıiliz lirası artmıtdır ieçen 
sentnio bakıki bütce fnlahiı 
takriben yedı bu~uk milyon 
ıoiılız Hrasıdır amo11ite tabıiı 
edılmiş olan mebalii müıteı. 
na olmak üzere maaarifa naz · 
aran varidat fazlalığı 19 mıl· 

yon icgılız liraaıoa ba&"h bu!ua• 
makhpır . duyunu umumıye 

g çen sena zarfında 21 milyon 
lngılız lırasından fazla tenkis 
edı1mışdır. tediyesi icabedeo 
fa ıztar mık tarı da bar mil} o:ı 
600 bio ingıliz lirası eksilm. ş
dır. B chamberlaın ıöıüae 

devaml2 dem ş Jırki. adı bi\t· 
cenin mssu•fı I J3 milyon 900 

nio ıngıl z lir;rsıoa bailı bulu· 
nmaktadır halbuki mub .. mmen 
Hııridöt i34 mıl) on irıgıliz lira· 
sldır önümüzdeki sene içinde 
ve gilcırdc tadılat yapılmıyaca-
k dır ydnlz bazi maddelere 
yeni ğümr ük resimleri koııula
ı: a kdır bunlarda kabukları çı · 
lumfm3m1ş bakla pırınç ve 
otomobıt yait ıibi ıeylerdir. 

Türkiye -
anlaşması 

Almanya ticari 
imza edildi .. 

herlin 16 - Aııadolu ajansının hu:-.ıu..J muha -
birinden 'l ürkiye A!nı:lnya tıcaret klering anlaşma 
Jarı dün Türkiye namına B. Nunıan me ..... emenci 
oğlu 'e Alcnanya namına B. Von Lulov ve B. Vuc· 
her tarafJndan harici) e b.Akanhğında JJHza edildi 
mukavelelerin iki taraf,n tıcari munasebetler;ni 
knvvellendirecek ve genişletecek mahiyeti ihtiva 
ettiği çıkarılan WU§terek tebligde bildirilmektedir. 

T. piyangosu 
Vt! bir islek 

Kim ne deru dcıin • 
tayyare p ; yangoıu yahıı "' 
nedir veuıdam . iki yüz b 
lira, beş yüz bin lira . · '' 
söylenişi bile gö-ü göfl 
ncan rakamlar ! amma bO 
ç,'kmıyormrış veya c;rknıotfl 
eh ne yaparaın ıan• mi!•''' 
kadttr iıi bu • hem ef1.ndl 
bileti elealıp büyük ikratrti1: 
nin ke:nclinize cıktığı Jl ,_ 

. ' eclerek kurdufunuz. h• yol 
yetiıme:ımi ki ? . . bılrrı•"' ' 
ben bileti alınca hayal ıf' 

nine, hülya deryasına J~ 
yntlar , aportmanlar oto 

bıller olır , pari•e LorrdrtJ~ 
vcned;ge ıonra 1-urada iıtfl 
ynz.pıakla bitiremiyecıfiftl lı 

lre gider daha neler "' 
kurarım . iıte aycla oer1'rdfl(J 
ufak bir parayla hem ıJ01 • 
yardım hem de bilet ıahiı, 
z.eng'n olmak ihtimalırıi 
z.• rlıyan tayyare piyofll 
nun büyük ikramiyeıi bll ,,J 
fer h•men hemen bülÜ'' fjlf., 
zo 1 halkının tanıdtl1 

R;~aya cıktı. bay Risa ~ ' ., 
lerce idman ocafına rtl il':, 
kaptanlık etmiı T ro6 il'::. 
•por ve •porcularına , ;yi,,l/J 
airlır yopmı,, kulubü yofd il 
durmadan dinlenm .. Jen f~ 
mıı oe talıımını karo~ 
ıompıyonu yaptıktan ı 

Tflrlıiye birinciliklerit1Ö1 

fOk ltorlcalan bir k(Jme hl 
ıetirmiıtir ." [)u .. matlotl 
ıan bu ıpor ~ lıoca•ı ıı~.-
ne bir ~olt yerlere baı ~ 
O• nakdi yordam ,oı 

alaralc ltalabe bir bitrO 
tlarmaya baılamııtı . bıl 
yerinde oe beğenilen fo 
pek uzun ı6rmedi . ko 
paraaı bitti , oadedın 

para oermediler ve nİ 
tamamlanm 11 pelc 
oe ocak ;çin mühim bit lı 
yı:ıf o 1an bu bina mail 
t ımamlanamııdı, eyicı b' 
yorum fakat i1ittititr1• 
bu nokdi yardımı oot 
ler hala vereceklerini 
yip eabır tavsiye e,/iy 
açıhcosı atlatı aidiyorı 

Ben burada bütün bd 
ve ihtimalleri bir ke11or' 
rak lrulubü icin •eti• 

' çalrıa ıelen bay Riz.aY-
periainin Jıacak oçma1 

ceıaretlenuek binanıt1111 

lanma•ını kulubü natrf 
/erR.en benim bu dileaiı' 
daha önce onun buna 
dahi verm:ı oldaga vO 

İfimde iı kil-: iz cJe /ırıl 
bir lıarıaat bil~ belirİjof 

H 

Rus 
Berlin ( a. a. ) fi' 

matbuata ıtrua ko• 
neticelerindetı uiun uı• 
bıetmektedirlcr tas ıJ 
ıtreaa muba birindeıı 
yaıdıiı bir habere g&r• 
feranıcılar fark miıılı• . 
nda hiç bir taabbude I' 
mitlerdir. mamafih ulo 
ruma çerçevesi içinde k 
la yudım için iki tarıfl~ 
malar prenıibine muefl 
be ret r&ıterilmit dir•r 
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yeni itilaflar çıkdı ! . 
P .ıı i~ 16 Pari~ rnat hu atı A' U:o;hlr\ a ile el i:rPr 

sıhılı ı:t. dr\ lf'tlPrİ ~dahlanma. ı ınt ~Plt ı..incf P B. La. 
\al ılc· kii<'uk ard~.;ım \C haJkan anla~1na .. ı ar;·c;.111-

da ıh ılaf ı'nt '< ıırl olrlu~unu tef, p edi_ l• J ır. hu-
ı unla hc-rahf'r nmhah:rı~r kiiçük anlaşına m~h: fı
lındr· Jıo~nud~uzhık mevcud oJduğuııu gizlenıcktP· 
didt'r . 

1 ı~ 

m 
u aç~I ı: Fr' r.sız 

. ahhası ciinlendi, 
c~nevr 16 Uluslu 

kı rumn kor.seyi bı gün öğlec'en 
ıonr B Lauh dınlemiştir 

muamileyq uluslar kurumu 
mukRvelenameıinin dahQ mü· 
us r olması iç.in zaruri ol n 
tedbirlerın derpış olm• sın ı is 
temiştir. muamileyb r. lmnn 
teşebbü&ünün 3 şubat tar h'n 
de Londrad :derpiş edılmiş 
olan pı oğama muh 1 f olduğu
nu be yandan sonra demı tirki 
almanyauın y:ıpmış olduğu ba-
reketıe:dünyada bir hayal in-
le: şuı ve enc'ıt• tevlıt etmşi 

olduğur.a kim itirn edebilir 
bütün mılletlcrc ayni mvsnat 
dairE sı dr-bilinde )1ni mu mele 
edilmelidir bizim ıiy;st:timiz 

hiç bir memleket ~ıey1ioe 

müteveccıb değıldir. bız tale-
betmekde olduğumuz mrn=yeti 
herkes için isteyoıuz ııu.b ide 
lımııden v&z geçmiyoruz B· 

Laval sözlerini şu suretle ~itir 
miştir konseye srzedılen k rr 
ıureH pojeauıi fr~nsa iııgiltere 

ve talya namina tevdi 
ediyorum. 

Silahlandırılmak istene h .. kQ-
metler Balkan ittifakı ve küçük 

ıt,lafın müşterek tebliğleri ... 
Cenevre 16 - liüçük itilaf ıen jermen hiaııonan ve neulli 
ve balkan anlaşmuı !<on.eyi sulh muahedelerioi imza ede-
dün yapdığı müşterek toplaııh nlerin askeri vaziyetinin tan:_ 
sonunda tebliğ ncş~ctmiştir. line gelince aeş devletin mü-
tebliğde deniliyorki küçü1' iti. menıllerı bu bususda 8. lanl 
laf ve balkan anlışmuı avru tarafından ys pıl~o tefsirata 
panın şimal şark soda korşı· ittila~buil ( m şlud ıiki irup 
IJ&rlı y rdım mukavelelerı akdi· devletlerin daimi konseyi ulu· 
ne n merkezi ve ctnubi ıvrn. 
pada emniyet m s kın•n taba. 
kkuku buı\lıundal«imuzakere· 
lcrın müı')et bir neticeye var. 
muını uulı ehemmiyet atfe 

ılar kurumu konıeyjnio fevLe 
iade içtima ~ievrcai stasııı da 
yeniden bir toplanta daha ya· 
pacaklard1r . 

ingi liz gazetelerinin mutalaası .. 
Alman·hava filosu daha 

şimdiden ingittereyi geçmiş! 
Londra /5 ( a. a. ) deyli bedeleria askeri hükümlerin 

teliraf iBZeteıınin ıiyui mu· bava teslıhahnın tahdidine 
habiriratruadan bjld•riyo ko:ı· de badim olıc kdar. 
fcranı harpten so ıra ki en hukuku cıhetioi biç şüphesiı 
muhim mü katlardan biri ola bu kadar şed~ olarak mutalaa 
rak addcd le bılır üç günde etmiycceklcrd~ . ing ite bıva 
öylt bir s s'emio t .meli atıl- kuvvctl,.rinin daha çabuk tez-
m ştıTki bu ııstem \ 11ıtasiyle yid ctro leridir zira uonedil· 
avrupa barışı muhafazaya ça- diiine göre alman hava fılosu 
lışacaktır kooferatı n ivgıliz dab ıımdidea İngiliz fılosunu 
ııy s Sl'lın bır ıafeıi olürak geçmışdir hava mısaluna gelin· 
telekkı edılmesi doğru o'ur cc ingilteı e ahnaoyanın bu 
eieralm ınya daha mütedılbır m:uka iştirak e mesini istiyor 
tuııh•tl ıwtıfa etmiş olı:ıydı zira bu iştirak mıaakın emoi· 
ngııteıc frane ve ıtalya wua· yet kıymetini arbr•c ~· gibı 

ingiltzlerin mimi olub olma 
ığı cenevrede anlaşılacakmış 

P ris 15 ( a. a. ) juroal 
gaz •lrsı alm nyaayanın ulu lar 
kuıumuo avcl t n o ccncvre 
mu •eıl\!ri tarafın n yaıuıı: 

mOtt cavız.e k r fı tat bık olun· 
acık tetbırlerlt deyı! avnı u· 
mand mu h delerin 'slıba· 
ne tadııı ti tfe mcşgut olmuı 
hususundaki ıııımoe b .. fclJ bu-
luoduğuou yua:11ldadır cene· 

1 
vredc ıogıliz ·samimiyeti 
mihenk tuna vurul ca~d.r 
çUokü franaa uluslar kur umu 
mıaakı a hkimının mütecaviz · 
le re .karşı tat bıkande İngiltere· 
nio kendıne terettub eden va· 
zıfeyi yıpam yacağına kaaat 
getirmedifıi takdırde almanya· 
nın cenevreye avdetıni tecvıı 

elmeyecekdır • 

Loyid corç korıferansın 
ne icesini beğenmiyor, 

almanya versayı yırtmamış ! 
Ncvyork 1 S [ a. a ) eski iDgiliı baş bakam b Loyid corc stn sa 

konferanıı ve u.uslar kurumuna verilen franııı mubtiruı hakin 
nda nev) ork amerikan gazetesinde neoıelhğı bir makalede 
koDfera.ns ntl ce11nde biraz memnun olduğunu ve f&kat 1.vıupa· 
aın ıl~rıdelu ınkı,ıfını tanıim eden bır ıuretı bal ol rak telekkı 
edılm.ıyecf'gıoı ıöylcme&rtedir franaaı?Jn uluslu lıuıumuna verdi~i 
muhtıra bakktoda da aJm oyanın veuıy mu .. bedc11ini iblil cttiğı 
lddı•ı llUJ p:k o~ dar yeriade olmıdığ'ıoı yazmaktadır , 

YENIYOL 
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HomP.n mecli inrle 
Şiddetli 
münakasalar 
E-.kı naztrJ r 
itlıaoı ediliyor! 

Bükrtş 14 ( a a )- Meb· 
usan meşlisi şiddetli münaka 
salardu sonra askeri malıe -
menin teslimi hakkında 1930 
senesinde Skoda ile akdedil • 
miş ohan kootrato işi hakkıu 
dl!! tahkıkat icr11ıaa memur 
encümenin raporunu kabul et· 
miş ve no:ııriarın m ıuliyetine 
dair 011.n kaDua mucibince 
sabık harbiye na%ırı general 
Cıbask ile eski maliye nazirı 
B. Popovıcinin temyi:ı mabke 
mcaince mc;bakeme edılmclc • 
rioe karar vermişdir. 
::;ovyet hava J~uvvetleri. 
Berlın /5 - ( . &ı. ) moskova· 
dan bıldırdığine göre sivil ta· 
yyarccilık me~kez id ı ui hRva 
aebekesini bu seue 14,Soo ki· 
lomelre d h genişletmeye 

karar vcrmişdir iktisadi siyasi 
askeri çok mubim hatlar tt.:ıis 
olunacaktır. 

Nisan Çocuk 
Bayramı 

·-·----------
Zayi şahadetname 
Trabzon merkez ruıdiyeıi· 

nden haziran 321 tarihinde 
almıt oldugum şahadetname 
mi i•J'b ettım. yeniıini alaca 

1 ğımdan evvelkinin hükmü ol· 
madığını ilia ederim • 

Erdoidu mıballeı nden 
Mahmud oilu H11aa 

Zayı şahadetname 
Trabzon merkez ruşdiyesin· 

den 328 senesinde almış oldu· 
ium şebadetaamemi gayip et-
tım. yenı11ni alacağımdan es· 
kiıinin hükmü olmadıiı ilin 
olunur . 

Ekıotba maballeaioden 
nub oalu allleyman 

kapalı zarf la 
urı eksiltmesi 
A keri satıualma komis-
) onundan : 
l - Erzincan iarıinoıunoo 
ıblıyacı açia kapılı ekıitmeye 
konulan ~ 100,000 kilo fabrika 
unuoa ihale günü olarak tayin 
edilen JO·niaan·935 çarıımba 
günü a.cat 15 e .. kadar talip 
çıkmadı&ından yeniden ~ ıpalı 
eksıltmeye lı.ooulmuı ve 4·ma· 
yis·935 cumaıtui KÜDÜ Hat 
15 de ıhaleıi ya pılmuı _tekra · 
rlanmışt&r • 
2 Muhammen bedele naza· 
ran tutarı 27 bin lıra muvak· 
k~t teminatı 2o25 liradır • 
3 - taliplerin munaku ya 
ittir•k etmek üzere belli ıüa 
ve aaatta bır saat evvel tekuf 
mektüpluıle erzırıcan F. karar 
kib binasında satan alma ko. 
roiı) onuna muracaatlara ılio 

olur.ur • a - 4 

:::xı:w 

~Pi 
2 vo 20 komprimelik ambalaılarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali ' 

olan EB markasını arayınız. 

l SAHiFE 

Boıtepe mah Besinde taks'm caddesi ?zerinde den~ze ve doiuya 
karşı ikikatlı üçoda bir mutfakı ve ayrıca altında bar b?drum ka 
tıoı havi bahçeli mazbut bir ev, bitiıiğinde ıyrica __ yenı yapılm;ı 
b' d"kkao ile ber ber· sahibi ish:nbula nakledeceıınden - ace e 
.~;ılı~dır .. görmek ve alma ıaiyenler, u ~~i kütüpaae ııraaında 
cümburiyet bakkaliyesine muracaat dmclıdırler. 
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Ôlcüler kanununun aradıtı 
düzende ve istediği bütün 

eo•af ve feraiti haiz 

1935 Y'h 
Yeni nıodel 
Üzerine tanıgalı 

Her çr~itde 

antarl r 
Ve piriçden ma.bmul 

Tartılar ( kılo gramlar ) 
En mutena bir ıekılde ya· 

pılmıı ve rekab t kabul et· 
miyecek fiyat"1.rla •atııa 

auedilmiıdır · 
Uzak , erlerden '<;ri· 

lecek si j)arişler kahul 
oJunur . 
ADRES: 

Trabzon - Semereier 
raınii arkasmda 
EMNİYET 
Dökiimhane:-ı 

23 
bayr 

MÜJDE 
En ıon ıistem filtrtler ve 

fenni vasıtalarla çekilmit 

t.1 EŞ HU R 

Bozca ada 
Şarabıni 

iQiNIZ 
Hu kez getirtdiğimiz: 

NE F I S 
Siyah• BeyaZ 
llozra ada 

şarablarım1z 

karantilidir 
Kana, ıinirlere yenilik •e 

kuvvet veren, iştihayi açan 

baıme kulaylııdıran tek 

ŞARAP 
Bozca ada şarabıdır 

Taşra ıipnişlcri eo çabuk 
vaaıtal.,rla gönderilir .• 

KiLOSU 
Par kcı:de 30Kuruıdur 

Topt ne lara tenzılat yapıhr 

) f'"aııe drposu 

i~ "an bul 
ı ba <aliyesi 
1 ~~-=-->-----

ÇOCU 1 

zırl~n 



B 
Sen ligi 500, Altıaylıgı 300, 

üç Aylı ı 175 kura• 

Pazartesi, Perşembe Günleri Çıkar A 

İkramiye 
kahramanı 

- B ştarafı birde -
kalacakdır. Çünkü daha ,im 
dıden belet almak icin bilet , 
•atışyerlerine akın baılamıı · 
dı• bugün ona İ•e yarın da 
bizedir . 

T olıh kralını dün, biletini 
aldıgı ugur kişesi önünd.m 
6ec;tl" ken )'aka/adım, bir mu 
lakat isteclım , bırlıkde suya 
batmazın mağaz.a•ına g 0rdık. 

lLk liOTUm şu oldu : 
Buyuk ıkr<-m enin bi-

letini:r.e ı1tabet ett g u huber 
alınca ne duyduııu.z • 

- Bana telı şla haber 
verdık,cri zaman « pek ala 
o lmuf » dedım ve tabıi ola· 
rak karşıladım, bu giıne ka• 
dar piyango bıletler,nı atmak 
da devam edıyordum • bir 
defa iki lıralık amorti flhdı. 
buna ragmeu azmtnıi kırm l 
dım, almakJa devam ettım. 

- Başkanı bulunduğunuz 
idman ocağının yarım kalan 
binasını temamlıyacafınızı 
ıöyliyorlor, doğru mudur ? 

Evet e•aıen meslek 
ittihaz ettığim spordaki g<ıye 
min, on dört yıldan beri lıa
rucu•u bulunduğun idman 
ocoğının ha)'atını ebedil~şdir 
meğe muoaf lak olarsam bah· 
liyor olacağım . ku!ubun ya· 
rım kalo.n bina•ının temam· 
lanmo•ı İfİn muktoz.ı paroyı 
vermekd"n fekinmeyeceğim. 

- Bu para ile ne yopa. 
coksınız ? 

- Küçük yavrumun tah. 
•iline ve i•tikbalıne ıJe aile· 
min aaadetzne yorar •urette 
kullanacağım . 

Boy R z.a , bana 6unlc.rı 
•Öylerken aklı yİf'e spo1a , 
kulub iıl rine gıtti, birader , 
ded;, biz. mıntaka ic 'n nam-• 
z.etler Sefdik, fakat duımt) or 
/ar ki, işi ka11şdırı orfor .. 

Düıündüm: 20 bin /ıraya 
böyle dar bir z m.mda ben 
kavuş muş o/a;,ydım, •r.mimi· 
yet le söyleyeyim , E klıma ne 
spor gelir, ne de namzed acç 
mc ... bahsını bile etmezdim , 

Fr~ns ' itaiya g z 
r 

ugosl vy 
Londra 16 [ a a ] - Ra 

ut er "j eosır. ı o stre e. ı o f r n 
sının neticelen yalnız o ış_ i 
rak eden devle ad m nı de 
ğıl f kat 1:1ütün dücv 
nun etmişdır ıt ly v 
renın Lok J no pre s p 

k k lm 1 ı parıst 

memr.un y t slerı uy n r • 
mışdır. Fra s z m tbu h ın 1 
tere ve ıt.lyan n bu s d k t 

par~) ı alır a maz , sı.z s .. g, 
ben sel .. met der, kendımi lia· 
yatın zevk ve ıatırc:ıhaı tn 
at rdım ! böyle düşuncluı&um 

icin böyle ;y ya kalciığcmı ela . . 
bıft)OfUm f 

e y Rıza şunu dü. eki ~ 
dirdt : katry n nıestekın ~n 

yrılmay cagım , ya1 ı •por· 
culukda, mu&.llımlıkde deo m 
ecleceğtm , decıı • 

:ıüjde na~ıl oldu 't 
Telgraf müvezz.ıi ıst n ul 

tayy ti! pıyaı gosu .un tayy re 
C( mı) etme çekdıgı te g it.fmı 

alır nlmaz., cemıyet muh ubı 
b y Muaa haf R. •& koşmuş , 
telgr fı vet m ş , b y Musa 
ıaııı def terıne bskm.ş, 3 ,:,t;6 
.ayılı bıletın ba,, 11 bay fi mı 
de oldufu Dnlaşdm ştır . 
bay Rızn o suala vapurda 
imiı , c mıy t odcc sı b y 

Hüseyın c.of u tO&n g 
:,ay Rı:r. nw l s ne n UJ e 
lemrı, ;şten h ,a er o n ıbr 
hım ıJe Şakı u adı ıd.ı ık k ' 
de heme ı ısh e • o u;l r 

Yolda d ha ö ced n ıl 
TBlr m b&y Rız yı go • uı. , 
o kııd r b y c ılı ve c • ş ı 
im şkı }O da ı.> y /üz}& u; 
deltmş 1tr. HyRrnmu 
Jakah vuı 1 en : 

- B rnder, b~na n i.ıj le· 
yenler 500 lıradao ı ş ı ai· 
mam. diyo ı.nuş n tub.f. diye 
gülümsemış1 r . 

Bunl nr dr ıı Ll&>C m l ·, 
müj dec leri memnun dPcek , 
ı:decek amma ne k dur . onu 
aucık kendisi bıhr 1 

• ücacr j 

Tecrübelerle anlaşılmıştır ki, en şık 
kumaş çeşitlerini en ncuz fiatlerle 

ve rn yüksPk terzilik san'atil~ 
eyinm.f>k ihti)1acını.zı emniye 

t rzı 

t le t< min edeceµ:iniz 

• • • • 
Y t ni gelt'n ~on rnoda k ıını::ış ç ·::;ide-

rırnızı lütfen gö ü t~z 

taksi . 
e esı 

pıl dır. 

( Yeniyol ) 

Ve 

merik.a, 
iyorla r?! 

~ tarda mı? 
ul e miyar! 

ı~rn 10 muud bir netica ve 
Re-ı11m mmtulr.as•nıu gayri as 

e i şekılde knlm sa ıçin bi, 
tc roioat oJr rnk telnkki etmek 
ele 'r. 

tt rlın m tbuat t 11 göre 
konf rnsı m net ce ı nl 

m n a ıçı b r zeferdır teblı -
g b ş Cl kı ı Aamao s lnb-
1 n sn n resmPu tanmmcısı· 
dır. bu mat uat lokarro pren 
s p nın o ing ltere tarafından 
t r ç ed im s ne eu hun de\·a-
mı ızusunun sşıkar bit tez 
bu u ol r k tefs r etmekdedir. 

Vers y mu bedesiedek 
askeıi bükümlerio olmanya 
t r f ndao ç'ğnEnme indenı 

sonra kuvvetlıah ç':>ir tedbir 
alınmaması nevyork ma~bu;ti 

tar fındnn endişe ile karş11F n 
m kdadar. Gazeteler bu n:us 
mebanıa alm olatı evvela ka 
r r soura müzakere etmek 
formüıüne inananları teşvik et 
aıe indenkorkulurdemekdirlcr. 

Roma gazeteieri stresa 
konferansının neticelerinin ~v 
'up suıbu için ahlmıt bir 
adım telekki etmekdedir italva 
matbuatına göre makud bir 
l ği kchmeleri üç devletin har 
be mani olmak ıradcJerıne ter 
cumao olmakdadır. 

bıldirdığine göre stre• 
s da alınan k rarl r krıldıında 
tatyn ve fuuu örta E lçil ri-
cı n yuğ slavy dış bak nına 
y pdık n zıv retler fizerinl'! 
yuğosı vya avustury macaris 
ta ve bu.g.uıstamo sılablama
ı nı ıbtıy ta k rşılanmışhr' 
d bak nı bu üç memle etin 
ısteklerinı im oy ninkilcr 
k dar müfrıt oldu unu üç bil· 
yük devletıo bn ı teklere riza 
göstereceğ nı umıd etmediğini 
ılive. etmıştır . 

os AN NURi 

:x::: 

1 

4 Sahife___..., 

~u. ur 

ilan •atırı 1 S Ka1 ~ ı., Reklôrr.ıar 

pa:r.arlıga tabidir. 

E•ki n'iı.alıalar 20 karu~tur 

i çuvalfı dık 
bulundu 

İLAN 
Bavburt aıliye mahkemrsiodt~ 

I n111İ) et müdürlü-
ğlindt•n: 

Kırtaaur köyü balkı ~ekih 
avukat saidin oflu mebıs?et 
ve Ömer aleyhlerine sçd•i1 

davanın icralulınanmub;.keoıe 
si sıraaıoda oflu ef oilu baruO Sab'ps'z olarak bulunan 

Vt' d iremizde saklanan bir 
çuval ıç nde fındık bulunmuş· 

tur. a~ hıbh in dairemize mura-
c:ııot etmeleıi. 

Ye ff'cebin ikım~tkahlaıı bot 
lun muhiından ilanen lebl'i' 
ifas,na karar verilmiş ve ,,_,~~ 
be:keme günü olan 27·4·93 
cuınarteıi günü mubakeııJf'd~ 
bi:r.zatbulunmaları veya k· r,ııP• 
birvekilgöndermeleriaks b ıde 23 

an Çocuk 
a ramı 

muhakemeye gıyaben dec. ~ 
edileceği tt!eliğ mak;11fl 111 r 
k~im olmak üzere ilan oloP0 

KA5E 

~----------------------------~ Pazarlıkla hane satış müzayet1 
Maballtsi Sokı<ğa nevi metruke no 1ı4~ 
isl<ender prşa dabsğyan hane 539 

TERDA LIKDAN: ~· 
yukarıda cinsi ve sair evsafı yozılı gayri menkulun temdideD 'd•' 
müz yedesinde talip zuhur etmediğinden 14·5 935 tarihine ~de'' 
bır ay paZRrhk süretile sehlscağıodan talip ol~nl ran bu ırıu 
zurftnda defterlığ muracaatl n • 1-4 

M• hailesi 

E vak 

" 
il 

" 
" 
" 

• 
azarlıkla mağaza ic r 

rrıüzayedesi 
Sok ğı nevi metruke no 

sıra mnğaıal r 

" 
n 

" 
" )) 

" 
" 
" ,, 
)) 

milğaıa 

" 

" • 
)) 

141 
148 
117 

113 
142-143 ;.,. 
212 

RL.IKD N ıt 
yu\(arada ciı:;s ve seir nnfı yuıh gr yri mn: lrnlun icar tfdld" 
müıayedtıinde talip ıubur etmediğinden 14 5 9~5 taribioe lı' ~ 
bir ay pazarlık sureHle icara verileceğinden talip olanlar• 
müddet zarfınd defterdarlığa muu: cutları . I -~ 

mü 
Muhterem müşterilerimizin istifade 

sine arzet6ğimiz Jsnıaralma kostü[Jl " 
fiatleri 24, 26 VE 2S 

liraya en zarif biçimlerde kos· 
tümler imal etmekteyiz . 

H 'zır elbise çcşitlernui in {iatfe· 
rindeoe avnı deret~eden 

" cuzJuk vardır •. 

Adres : kunduracılar caddero:iude 
1 azaz Ahdtılhalim Zade 
OSMAN NUf~· 




