
l~•ı ve Batıyazıcı&ı BEKiR SOKOTI 

1 bat 
H . . . e ım zın 

önümü· 

y r da 
)'.en ı ~ r f hrıka daha 

ol o 
ku. o 

he 

ii .. elnor 
- k dığımız malu 

r bank tara • 
pt rılmakta 
fabrıkasının 

rık tesısatı h • 
makına 

ses:ne 

et 
Ao ar ıcra vekılleri 

b yeti bugün b•şvek 1 lımt t 
inönücuo rt:ısl ğı aitıDda topla 
narak mubtelıf ışler üı.erınde 
görüşınelerde bu unmuş ve bu 
•tlere aıt kar rlar veı miştir. 

Anka a ıcra ışlerı bakanı 
bay Şukı u kaya öyle trtniyJe 
Af) ona mütevecc ben ıehri -
mııden ayrılmışdır. 

• 
lzmır pana) ırına 
anıklık 

bmır uluılar arası iz 
mır pana)ırı bu yıl ieçen yıl· 
lara D z. ı o daha parl•k ve 
geniş pkılde açılacaktır paaa 
)lr k(jbl t Si ŞUDlıgıDA şım 

dıden memleket ,ıç nde 
ve ger a ş ndcn bar çok fır 
maiu Di u a t etmekdedirler 

K 
Ba 
Llı. uur dun ı"'at onbır 

de kuıultay b şlunı genera. 
Kiz.ım oza p ıl kurultay üyele 
rınden bJyd r Ruştu , ruih, 
bılıt, bayrı, mu.bar mufıt ıeb 
rıa.uıe geldıler halkevınde bir 
Ç•yıaıızı ıçerek ıntalyaya ba 
re.ket ellıler. 

l er ısaHaumast 
Küt bya - a~şam ıaal 

birJe bıu da onbeş Hnıye 
kadar devam cd n bır zelzele 
o mul/tur z.clıeJe şıdaetl! öldu 
iuDdao heıkuı korkulmuıtur 
basar )ok ur. 

La 
ko 

ra 
uşmaıarı 

Londra Londrada oldu· 
iu gıbı h r ete de ıııgıhzler 
trao11ızlar 'ru oda yapıJacak 
iıtı~aı deıdt n sonra berliae 
yenıcı o le ııgat yapılm111aın 

:ı.ıur oı u u 1Lutaleaaı ıerde 
dılmekJ d r bu teıebbuı 
Y•pı!a,k ve hatta almuıya 
tara1fıo n o duya cevap ve 
rildıkt 1100 .. ıayet almaaya 

kCDO 
ğu t 

g ıı. i ıetdeıının 
cı t.tmekte oldu 
o ,.,ar t:decck 

o uu odı•ıoro tek 
lıf ı v tıL5ı bu &Öruıme 
y•pılın..sı cı tı auşüouıeceKtır 
aimaoy u ış o u1.:gu C" 
v.ap uı r ne p ı ue o..ıcıra 

da yapım ı uıum aaıl or 
D:Uf ol o .mı..z er J ı p ... za. 
rteı g nu > fV kal !er ıu.uıo 
da bışlanı muı 11.1übteaıeldır 
ıalı gü u p ı sde ve çarıamba 
IJÜDb loD da 1ıkdcdıit.cek 
oh n ı l m l- sieıındt:u 
ıoıır h r ı ı hubümc mutc 
ke bal 
ltrı 

12 incı yıl 

ATATuRK 
Ankara ya 
döndü 
Ankara Hei~icunılıur 

atatüık garp v:layetle-
rinden doJ, ~Jrak anka-
ra\ a düonj•k uı.re hu . 
ak:::am lhlau budan haı r-.. 
ket etnı ~tır . 

Almany ya 
1000 },t·ıHal ) umurla 

satacaiTız o 
Ankara - Türk ofısleri • 

nin ıubu111den alınan bır tel 
yazııında almanyanıo memle • 
ketım•ze şubat ayı içın 1000 
kcntaJJık yumurta kontcnj D 

b111cai ayırdıiı bıldırılmektc · 
dir. 

Mudafaa komıtesı 
Roma - Yüksek mıl i mu 

daf aa komıtesi düo tekrar 
8. mouohnın başkanlıiı altın 
da topJanmıştar 

Jspanyada 
Madraa - öugüo kbLr.üme 

tin ıılıkbali ıçıo çok mübım 
bir güadür fııhakika.hükümet 
reiıleri ıılib kaçakcılığ1 me • 
seleıi hakkında vazıyetlerini 
teabıt içın bugün toplanacak· 
iarchr hiik.umeb 1 teşlul edea 
ikı ıurup bu mesele bak.kın· 
da birbırıne ııd iki vaziyet 
almaldaoırlar 

Atla ok yan osunda 
jebJin Jenemeleri 
V lfİDjlon - makoaua 

parçalanma11 bu yaz atlas aşı 
ra bir tecrübe battı yapmak 
iıteyea tekener eıebbüsündea 
••ı. geçecek deiildir ekner 
ile lakburstta lıair üıkurulmak 
üzere yapuaa anlatmadan nx 
ftçilmeaine bir ıebeb olmadı 
gını ıöylemıştır , reııicumbur 
bandın bafıf gemileri işlenm 
esinin bir kaza yüzünden or -
tadaa kalkmıyacaiıni j •phle-
rın tıcari bailler üzerinde ala 
caldarı nctıceleri takıb etme-
nin dikkate deier oıa'caiını · 
ilave etmitdir 
HoJlandada iş kampları 

Berlin - hol.anda bükü -
metıain amiıterdamda ciddi 
kanştklaldar çıkarmaya teşo -
bbils eden komoniıt mubacır 
ler ve bilbıssa alman komıvoı 
leri ıçın kpamlar kurmaya ka-
rar nrdiğıni memnuniyetle 
ba bu vtfen :.:ı man gazett:leri 
bu kamplarıu ıstenılmeyen ya 
baoc lar ıçıa belçıkada yap I· 
mış olın ış karuplarıoın ayııı • 
olaca suoı yaımı- kdadırJar 

Granıofon plalJarnıa 
Berlın -:- fonetık arrıı tır· 

lar cııstıtüsü11ün bırıncı yıl dö 
nümü edıııde meresımle kut 
lulalimıştır bu enstılüDun g.ı • 
yHi bılb11a fonetık sanat üz.e 
riade ar111tarılm111 yapmak Ye 

bl.ınlaı ı irrmofon plaklarına 
kaydetmektir müuııtıııın elin 
de brabmiıio 1889 vılın:; a·t 
pu1ono İçıo Yf pt gı çok kıy 
IQ.:tu htA{.ıJd.,r nrdı!'. 

Tayyare 
kurumumuzua 
10 ncu vıldönümü mü· 

.1 

nasehetiyle çekılen 
telgraflar 

Ankara - TayyHe cıamı 
yı t DID l şekk Ü ÜtlÜD ODUb(U 

)ıldlrnünıü münı seletıle Sov · 
yeder osso avy. nım ı 1!11 ğin 
d n Türk t yyare c•mıyetıne 
gt>len leprik telğrafı ıle tayy 
re cemıyeti re ııı bay Fuadıu 

verdığı karşılık aşagıdadır. 

Ankara Türk teyyare cemi 
yetıne tayyare ceaıivetioin 
o uncu yıldönümü münasebeti 
le aamımi seJ~mlarıcı ve çe 
miyetin ıemeredar faaliye 
ve dost Türkıye cumburıyeti 
tayyarecilığinin muvaffakıyeti 
içın balıaane tc: mennılerimı lü 
fen kabul buyuıu uı. Sovyet 
ler ossoavyabım reııi aydeman 
bay aydeman ossonyahım 
baıkaoı nıoskova Türk tayya· 
re cemıyetının onuncu yılını 

bıtırmui müniset>etile a-önder 
mek lütfünde bulunduiuuaz 
tebrı!k tdgıafıııa yürekden te 
şekkür eder dost milletin yük 
ıelmeıi ve cihana un ıalan 
.Sovyd bavacdıgfo kuvvetlen 
meıi yoluadaki candan dilekle 
rimli derin HYi•larımı ıuna 

rım. 

Bed1z aydilek şeref ne 
Bolu - gec:e halkevi salo 

nuada konya a&ıyl.-vı !:ayan 
Bediz Aydılek terefıne balkr • 
•İ temsıl kolu tarafıad"n 120 
ilitilik bir daaıh çay ziyafeti 
verilmiıdir bu akşam da fırka 
tarafınd.ın yine Bedız aydilek 
teref ine çaylı danı •erilece~
dır 

Adana da miize 
Adana - Şşbrimiz aaarı 

atıka müz.eaıncıe umumi mec 
Jiaın kabul c:ttıgı tahsı1aUa 
ôoümüı.deki yd ıçinde bar 
etııoirafya kıımı açtla 
calınır bu yeni koşc üç kısım 
dan ibaret oıacaıuıır bualar · 
dan bırınc ıı guney yurtda 
avcılık ve av a!cllera ıkuıcııi 
iÜney yurtda 11.usiİıti -ve mu.sı 
kı aletten üçuocüıü göçebe 
lürkmeoların çıdır bayat.nı 
göıterir ayrJ bir aalo~da yapı 
lacak ıemboloür vakit •e tah 
ııaat oluru bir d• iakilab kö 
fUİ yapdacaktır. 

Ölüm cezası 
Flemiagton -- juri b~yti 

ht:uptmanı budberi D çocu~u· 
DU taammuden öldürmekten 
suçlu tutarak ölüme mfh"um 

1 
etmııdar 

~aran gümrük durnnıu 
Puıı - Resmı ıazcte fU 

oları yaz.medadar : 
18 ~ 935 tarıbıbdt:n ıtıbauo 
ur arazisı franı:z ıümrük bu 
dutları içinde buluomakdaa 
çıkacak ve alman gümıilk hu 
dudları içıne gırecektir bu iu 
b rhı fraııı ı ailmrOk budı?du 
~8 2 935do franıız. s ... r budu· 
tundab ~ ... kilec:elıdat 

S-yı: 2010 

uğl 
ç .. lı nı 

aa 
1 

Muğ - Hılk1"1J•zd2 tasa 
rruf du usu g ddıkc rtıyyr 

baok m 11 du t SvVıoç 

verecek ır h ded r cocuıd • 
ıt hs 11ufa 1 şdı m k içıil 

ıbd s J ıen l<u ubo a tcvdı. tı 
çok bııyu r ğ et görmekt dir 
dÖ t pPŞ SP vve i m vdu. 
•ıa l::u güoıı.u mevdu t ara • 
ı ha;ıete "ıyao bır kaba 

rıkl k n r d r y D ız. muglad 
uç yfiıden faz ku~bar be. 

~1 varotr bu aaet g ttıkce 
artmakd ciır 

Mugla - V layetım z z r i 
kredi koopr•tıf ıera ort ları • 
nın kredı ihtiy=ıçlarıoı gıdcr -
meye başıamış I' geçen yılın. 

işlera teıkık edıJmış V\.. pılan 

çosu yapılmağa başlam şhr 

ooperatıflerıu tütün ışlerınde 
göz.le görünür ş kılde b ıler· 

ıeme vardır mmt ay1oda umu· 
mieyet yıllık tc. pJuıt 1) a ç ğb 
rılacak ve 934 sen ıı beı bla· 
rı taadık ve yenı sene ıçın de 
direktıf Vt rılcct ka1r 

.Erzincan l urtulu~unuu 
kul Ju launıa~ı 

An ra Dün gt:ce halk 
evınrte t rzıocnn ku tu uşuouo 
yadıocı y ı dönumu kutıu 1 andı 
İaat ıe zde bf~layan müsa • 
merede erz ncan kur uluıuoa 
aıt h ı Jıudan babsedıimıı 

bunu I! ~teakıb erı.&11cao tür • 
külrrıle oyunları oyu.ıomış ve 
iatıldil pıyuıleue müşamüreye 

100 uerılmıştır. 

lekır dağda 
Tekirdai V .. u ve kay· 

mak.amlar köı bu celerıyle ua 
raııyorlar OLliımuz.delu ıene 

bayındırlık ökonomık b.ültür 
alanında yedı hamiele göste -
rılecek.dir 

UayındırHk kiııtiır 

lıa111Je1en 
Ankara - 1 ürk ofııdco 

frauı ıle ar&m zci m t 
m dus ahkamına t vfık111n on 
ıoha~ edılaı ş ol n gu u 
pzısyoolarınd o 106 ltı6 lı 

l07 !07 b.. .17b c J ıö a 
JjO b 3bi ve J..,O a ve _t.;,, 
3~0 b fOZıS)O J il 12 .,! 6j5 
tarıhıDdeo ıttuarcn 15 gün 
içındc de ocsolıde edıl ceUır 

y crıude vır karar 
Adana - od dıye 

mtclısioıu s<.n top!autıa oda 
bazı ııı;,."dıolarıo g ydıği 
ç ıtrf p ç. n n heme; ya· 
sak ,,0 1 uz. rıucıe kc: uş· 

atar otmuş ve bu bıçıms z 
kJUgın s gtık ve kaçakcılak 
bakımıodau kötüıüğü ortaya 
koouımuş1 ur. bu ış mccl sıo 
yarıokı topıo.:ntısında k tı bır 

sona baıııan~cak v ycos 'ğın 
baflam.aıua yakın bır aoole· 
meç koo .. c~ktır· 

l'awuh. fıatlart 
Adana - pamuk fıy•tl~rı 

dli1mü9our k lo6u 51 ku u a 
luıdar çık n p,mu rımız 

1k1 gündür 4! v 4 'u fa 
s .. tılmıştır , 

Paz.arteıı 18 ŞUBAT 193& 

Halkevimizin 
Y ıldöniin1ii 

22 Şubatda 
KntJulanacak 

{ -...--- -~..--, 

Düsü:n..ce , 
U-:r ·.:. r.ı.la:ı:i 

\_ .... ...___ - ...___; 
U~ur yazarJık sornğı 
Bir adam yaz·lariyle, do 

kunaklr söz/erile, ortaya R.o· 
yduğu b tühleriyı'e engin bir 
o 1 umu luk , daha· gerçeği 
il r l bir bilginlik göstermiş 
olsa bıle elınde ;yü •ek bir 
okuladan ·cıktığtnı gö.t rir . 
bir belge yoksa bu adamın 
ok;ımuçluğundan vcrtltgi hafa 
ürünlerinden ·kendinin midir 
dıye· kuıkuya lüşülür . 

Okutan önünde di:z. çök· 
mcmişk~n bütün acnunubulu, 
lorı önünde diz.e getiren koca 
Edııon ve buna benz1tr büyüJı 

,a'damlar bu g.bi okulaıı: 
okumuşları avunduracuk. da· 
ha ilerı giclkrek böbarl•ndi· 
recek J üluek birer :z.eyreklile 
ör ıegi olmuşla11a da bu bü· 
yük adamları örnek editınrelc 
bö bür/enenler iç inde huni rın 
ba•amağına varacak adam 
ya/n,z bunların İfind• tlıfil, 
belgeli okumu,Lar içinde tl• 
çok a:z. bulunur . ha ayrı bir 
•arakdır ki, buna lıuratla do· 
ku .. mayacafı:z. • 

Bilmek gerelcdir /ci, •gö:z.l• 
görülür. elle tutalur .bilimlerin 
( miubet ilimlerin ) d•fertl• 
oldutu bu 'ia;tla olramuı ol· 
m.,ıdıkca ve bu olcamuıtuıu • 
yükaeJı hır belgeye dayama• 
dıkca bulunulan karam ( c•· • 
mıyet ) İftrıde iateı1iltlcii 

kadar yararlı bir oarlık olma 
nın yolu yokdur. ataların tl•· 
dıgi ııbı bır baltaya •np ol· 
mak ıçın okumuı olmalı 6•· 
rı:kdır, okumuı olmalı .•• 

Esk dt.n kupkuru bir olıar 
)'azar/ıh J'dıyordu. ltek•/.,ne 
den , duraklamadan olıur 
yoz.arlı(lıtu (IÖ&terebıldin mi 
pek okadc.r plulıf(n olrulayı 
ao maz.lardı. hele o 11ra rür 
dıye .tenılen oku/adan iyi bir 
ıekıde <;ıkmı, olduianuz.u 
bır de belge •unarak ortaya 
ko)'dunu:z. mu artık. bılgınlık 
uc:; yazganlık alanı aiz.ın olur 
du. bugun ıorak ( meHI•) 
bü•bu un aegıımiıdir • 

İlk oku/adan yol almıı 
bı.ilunmak , eıkirıin kendcne 
okur yu.z.urlığı •adar deler• 
de de[tıldır • fUnkü , ba6iın 
ıik okulayı b.tırmış olmak , 
yemek yemelc kadar İder 
ıaıcm :z. yapılır işler aıraıına 
sırım.dır . bu 6ıin uluıtlan 

bır 'f tıterken , ben ılk oku· 
layı bıtırdım diye kımae lca-
fa · tatamı.ız u' kafa tutmaya 
da 6nem olmaz. . orta d ~il 

de lısed ·n J ol almıı (mc:z.un 
b mu ) bır g nç bile dönün 
keı c:ı k ndıne okur yı zar 
olanı kadar kafa trıtmakta, 
iş verin diye dirf'ilmekde ke• 
dinde bir Önen eöremiyor • 
nrce ~örıi.rn ki, bugün, dünün 
çtıtpnt okur }'azarında fOlt 
orta VG liıe okulurıdan yol 
alm., ıencler v.n dır. 

- Arka11 ikide 



SAHiFE 2 

Okur yazar~ık gorağı 
- Baştardı birde -

Bugün, clünün rüıdi; eıin· 
elen çıkmr' olanlar haclar 
yüksek okulalarclan , ünioer· 
•itelerden cıkoular ve cıkma· • • 
kda bulunanlgr, bugün , dü· 
nün (mektebi sultani) dedik· 
leri okaladan cıkııbılenlerden 
cok Aorupa ö~bilirlik ( ihti-
~a• ) okulr:darında okuyarak 
ve öz.bilir ( müteha•ıı•) ola· 
rak öz yurda dö ıenler var 
dır . 

Uluı kuruluşforında yer 
alanların yerlerini , yüksek 
okula/ardan çıkmış 

adamlarımız almadıkça 
batı acununun yürüyü,üne 
ekıikıi:z. olarak ayak uydur· 
muı ~ayılamayır.. 

Yurdun her yaka,ımda 
uluı ve ulaş ışleri bır düzen 
de g .tmiyor•a bur. an aksak 
lı6ını yurddoşlaı ın okumuş· 
lak ayırdımlarındaaramcılıdır 
Söz.gelimi ) üksalt ıekili lDe· 
receli) okumuılaı ı bol olan 
Ankara, ııtantul, tzmırimız.· 
de .•... 6ene/ dernek üye· 
lıklerine ·bu bollukdan osıg· 
lanarak· ıech . n doktorlar , • 
Auukatlar , yaz.reci ar, öz.bılir 
(mütehanıs) adı.ımlar uçilir, 
ııler b" ıaranlcua verilır • 

Beri yanda bc.kaıını:z. ki, 
. öz.bilirlerin aranılmaıından 

IJ~:z.ıt.çt ı k · eıki anlatış yle 
elıfi ıför•e övendıre •anacak 
kadar okur yaı.arlıkda payı 

olmayanlar 6enel dernt;k 
üyeliklerine ıeçilırler • Der· 
miıini:z. ki, bu illerde yükıek 
okuladan yol almrılar 1 oıta 

IJ~ ltıe ıekııinde okumuılar 
veyahud da okuduiunu anlar 
anladrfını ya.zar okur ya.zar 
lar aokdur. ? ... 

Az çok her boydan vır 
dıt , .fU şeki de , bu aekide 
J okdur duek bıle vanlıııız. 
okur yızar ;>okdur dc,emf!yi:z. 
ya ... çünkü, Türk devrim-
lerinden sayılı bir deorim 
vardır ki , o d< vr ·m, Aı kere 
alınırken okuma yazma bil· 
meyen boiatur M hmedcigi , 
ok.ar yo:z.ırlıgını dene)eıt.k 
•alıvermişdir. 

U.uı okulları bir eoe hiç 
degll•e tükel anlamiyle bir 
okur yaz.ar kazandırmııdır. 

Bu •ayılı deurimin Ata• 
türkün i.tedı'gi amacı vara· 
bilmui için yalnız uluı lu· 
yur;an/uiunda dt'gil , her 
iıde , ikinci' • eçmenlerde 
IHle ol ur )2:Z.Hi k hllicıi 

olmayan yurddarlara u 1uş 
ve •tc·m kFpılırı kPpr.n · , 
malıdır. ta .ki , keıpalı olan 
bu kapıları ~çmak için elde 
i,lek bir ohar ~ya.:z.e.rlık açka-
.çı bulundurmak 6erekligi an· 
laı•lmıı ve elde edı/mı, bu-
lur.•un . · • 

D.:ndigine göre okur yuz.ar 
olmayıbde gıtneldernek •eı;imi 
ni hazananlar varsa baka/im 
k;, f unlar bıı kapılarırı kapalı 
olatt o yönlerrni/~lek bir okur 
ye.zarlık c; çkccırıı t/d,. bulun 
durmadan cccbilec:ehl1:r m :? . 

N Sabit 

G. meclis 
Ş . kan~bigar - ~eçı>n 
perşrmbP. günü top antı 
,;ıııı bitiren ~~hirnıecli~i 
bu sene kaznm1zda ff"n· 
ni bir nıezh1ha yapıim
Ji ına kar:ır vcr.ai§rlir 

YENIYOL 
1 B JC 

Yunan·standa ulusal müdatf~a 
programı 

Geçen sayıdan devf m 

Aıker veriminin nüfusun 
yüxde on ıı ; sl Efı ,· e ft ıbit 
farkaiarın rdcdıniıı fu.Jal:ışma 

sını icabettirdiğindP.n harb ha 
linde~fırkaJarın fı ılal;ı ştırılma 
ıı için Jazımitlen tedbirlerin 
alınması. kara ve deniz ha•a 
kuvvetlerinden başka uzun ıe 
ferler icin ayrı ve m stakıl 
bir hava kuvveti teşkıH, deniz 
kuvvetlerinde eski deniz iistü 
ve den,z altı gemilerinin o za 
mana kadar temamen tecdidi, 
kara ve deoı:ı topları mermi • 
lerioio, el bombo\arının, tor • 
pi Heri o, hafıf topların, maki -
nelı tüfenklerin ve nirenin te 
s·si, programın bu ıkinci kıs· 
mmın hı.t lhti ıçın de 3 milya· 
ra yakın dr~bmi sarfo:unacak 
dır 

Programıa son , üç yıllık 
üçüncü merhalesinde iıe bü -
yük merkezler tahkim edilecek 
bunların hava müdaf ai1ıı ik-
mal olunacük ve münakale 
vasıtalı rı dış vaziyetin inkit•· 
fi dolayısiyle vücude gelen 
askeri lü:ı.umlara hefik olutıa· 
cakdır. 

Yunaoıstanın bugünkü aı· 
keı i kuvvetleri ıhmal .. edilme 
yecek bir v;;ziyette iıe bükü • 
ımet, dopolardaki bütün sefer 
berlık malzemfsini lüzumu tak 
diriode tam ıur~He iıtimal 

edebılmek için ikmal etmeii 
doiru. bulmıaktadır. Bu bakım 
dan bılbasn ıeferberlik ıiyim 
ihtiyaçla11oıu derhal tamam • 
lıamuı ve bu sahadaki Soo 
milyon drabmilık ekıiklerin 
memleket .dahilinde yunan fab 
rikalanoda bır yıldan az bir 
zamanda yatırılması çok lü • 
zümlu 2ö:ülmekdedır. Pıyade 
kttaatlarının tüfcnkleri, aiır 

ve hafıf makineli tüfeokleri 
tam olduğundan bu kıtaalar 

için yalm ı tayyare makineli 
tüfenlder1 ve refakat h ıvanla· 
n~alınoıd. t •r. En ıon aıstem 
aiır ve hafif bataryelerle mü· 
cehbez olan yunan topcu kıta 
alarıoın ibtıy&cı bataryelcrle 
traktörler takılması ve bavMi 
fişeok mikdarının dıldurulma· 
ııdır. Ayııi zamanda tayyue 
batar)eleri tetk'lide lüzumlu 
görülmektedir. Sıhhıye levaıı 
muun tam•mlanması ve bir 
haf f tank kuvvetiain teıkili 
ile o ·du, t1.m muharebe kıy· 

metini almıı buluoacaktır. 

He.Ta lıuvvetlerinr. ielinct; 
ord uı:un timdıki mübbtm ibt i 
yacı aynı zamanda talime ya• 
rayıcak olan yüz tayyaredir. 
Bu tayyareler 4 • 5 kara ve de 

.. 

YENı YOL· 
Pazartet;İ- Perşembe 

Günleri Çıkar 
Matbaa oe idarehane•i 

Uz.an •okalc 
Teltraf: Trabzon-Yeniyol 

AllOı E .. 
Sen~li~i 500, Altı aylığı 

300, uc ... Aylığı 175 kııraı 
, ~rSHASI 

4 kuruştuı; . 
E•ki nüahalar 20 kuruştur 

ilim zatırı 1 S Karu~tıır 
R&hlamlcr. oazcrr!:ta 

ıa;.i<liv. 

niz mubuei:ıe filosunda iki ta· 
' kib ve iki bom bardımaa fılo · 

sena toks"m o'uu11 cakdır. Sivil 
t ıyvarccilik için lazımgclcn 
t yyare mP.ydanlarınıo inş12Ps1 

i ·in de 175 m•lyon · drnbmil k r 
bir istikraz akdi eüşüoülmck • 
tedir." 

Deniz fılosu iıe biday tte 
ihi açık deniz torpido ve muh· 
ribi ile ve bilabare ayrıca iki 
torpido muhribi, 1 zırhlı kro· 
vuör 'e muhtelif t o·p:l muş· 
ları ile tnkviye olunac:ııktp·. 

Bütüa bu orogram1n te· 
mamiyle hıt°"ı ·i 8 · 9 mil yar 
drahmiye mal olac kbr 

Fırka baş 1tQnlarJ konferen 
s1nın bir cels sinden çıkarlu n 
harbiye bsşk. r. ı ~eneral Kon 
dılis bu u lus al ınüd faa P'O • 
iranı hakkıo-:la şu beyanatta 
bulan muştur. 

Fırka başkanları ile mcm 
leketin ulu111l müddauı hak-
kında verilen malumat bir fı· 

Hr edinmek için tamamen ldi 
fıdir. Bu iş, muhalefet gazete 
lerinin gayet garib bir surette 
ıöyledikleri gtbi b·r fazla ıi 

lahlanma defı'iJ, fakat yalnız 
lüzumu takdirinde seferberlik 
planının tatbiki için fiıımge • 
len noksanların ikmalidir. Bu 
r apornmuzda ıurib ıureu: bii 
dirilmişdir. Eğer bu hu&.usc' a 
bizden fazla ı:ıabat istenilirse 
bu iubatı vermeğe hazmı, 

Mılıye bakanı B. Peımez· 
oilu iıe şunları ıoylemittir. 

U lu11lmüdafaa programın 
tatbiki ıçin yeni v~rgiler.kona 
cağı tıakkındıki ıayialar aaıl
sızdar. ne yeni bir vergı kona 
cak nede her hunii bir ıuret 
l c olursa oisun ulusa yük ola 
cak bir tedbir ahsacakdır. 

Aydında 
U. açıldı 
Aydın - vıtav,~t umu-
mi meclisi" Bugün rot raA 

• simle açılara~ çalışma 

lara başlamıştır . 
Aydin - Halkevinin ~, .. 
rava kovduğu konfercıns 
lardan ikinc1 dün akşam 
Bay~n cavid cemil tara-
fından verilmiştir mevzu 
ulusal türk edebiyatı . 
itli cavide cemil eski ve 
yenı çağlardaki türk 
edebi yatını yüksek bir 
anlay şla tahlıl etmi~tir. 
Aydin halkev1nin 
dikiş "e nakış kursu 
merasimle açtlm1şt1,. 

Mosyo Robert 
de HiJaza 

Yirmi beş saneden beri ve 
alelhusus trabıonda ıeneler • 
den beri fracıız. l scı.n nın ted 
riıi r huıusuoda gösterdiğiniz 

faal iyet ve gnyretio niş&neyi 

takdiri olarak fransa hükume 
tinin maarif nezareti tardın • 
dan Offıcier d' Acıdtmie nişa 
nilc t;; ltıf edilmiı oldugunu:ı • 
dan samimi tebriklerimi arı 
eylerim muhterem hocam. 

avukat 
V ı efi 

,., 
umı 

mecli 
(; ''elPrindPn havan 

KaJ~iye Ömer (Maçka) 
nrn cevabı 

Bay Osman Eyup oğlu. 
İkb·I G ır zeteıi sahibi 
G zctenin 10 şubat 1935 

tarih ve 1362 sayılı nushasın 

da umumi mecl s üyeleri bak· 
kında yaz.dıf ır;•ı yazıda iım• 

min yf.nına konulan işaretle ya 
ş1mın düzeltiJml"Sİ cihetinden 
hüku:nr..tin dıkkat DH.arın& 

cdp edişinizi okudum. Abone 
niz olmadığı halde sureti mah 
susada maçka h .. k mi bay lüt 
fı yucaya hu ouahadan bir ta· 
ne göuderdığinızi öğrenerek 

bundaki mnks t ue hedefın 

zın ne olduğunu nlnmakta 
küçlük Ç'"'kmedim. gaıe.teoızin 
bu nusbasındn neşr ettiğmiz 

is m l stcsiude bana taalluk 
eden huırnsi ııahatınız, bu ya-
ı.ı& ıı.da kabile v~ ailevi hissiya 
tmıza mağlup olarak hneket 
dtiğio;zi bek nçık bir ıurette 
göstermekle beraber mıçka 
hakimine bu gazeteyi icnder-
melde de açılmıt da•• varıa 
buaa müessir olabileceiinizi 
düşünmekle cumhuriyet adliye 
ıinde hali gazete bikiyeleriy· 
le adaletin ıeyrini deiittire 
cek bakim bul unduiuau zan 
etmek ğibi büyük bir hataya 
düşdüğünüıii görüyorum. bu -
nuoda sebebi maçka ıeçiminin 
neticeainden bekledi tiniz 
emel ve anularıoıı D inkisara 
uğramasından doimutlur. kea 
di soyunuzdan aufuıini4maçka. 
ya naklederek buradan umu· 
mi meclııe üyesi olmakiıteyea 
lerin bulunduiunu ve rene 
menıuplannı:ıdan birinin ıeç· 
ımde karı.9anaaadıfıını maçka 
da bılweyen kimse kalm,,_,mıı
dır. •ile bunların ka11nmam•· 
ıı, maçkad~n üye ıeçilmeme 

ıinden kapıldığınız tce11ürün 
eıiri olarak yen1 umumi mec 
lıı üyelerinin evsafı ılmıye ve 
derece,i tabsıllerıni tedkık et . 
menızi ve maçka içia de bu· 
auı.i ve hakıkcıten çok ebem'" 
mıyctle ızabat Ye malumat 
vermcoiz.i doğurmuştur. bunun 
ı çınou kı ~ uı t ene. şt ıı iddia 
sıyle ya:ıdıgınız. yaz.anın iç yü 
zünü, bedefıoı efkiri umumi· 
yenın aol .. maaını ve bilmuini 
ıü:ıümlü gördüm. 

Maçkadan bir kadın üye 
nin seçıimesi ve mensuplarını· 
lll\ beldedıkleri neticeyi ala-
mamalarından duyduiunuz ka 
bılevi teessürün te:ıabürü ola· 
, ak ve lıususiyle maçkal1lar1n 
umumi meclisdeki temeail 
hakla11nı kadıo, erkek ortadan 
bölmeleri ve bu ıuretle iDkill 
ba baKlılık noktasında• ka&aa 
dılda11 muvaff akıyettea 6türll 
şahsen ciuyacaaınız keder yü 
zündco ıizi tesefli etmek mev 
ki,inde bulunmadıifmdao ıeai 
derdinle, kederınle btş bııa 
bırakıyoı u:n. 

yeni umumi meclıı 
uyelerindcn 

Kadriye Ömer Sümer. 

(" uuıi .M ~"lis 
Tekirc!Lğ umumi mecliı 

az.al ı~ırıa folırn n mı.etleri itti 
fiklk seçi m şt r üyelerin iki· 1 
si kadındır. mrçl:s:n bu ay ıo 
nunda topl&nm sı muhtemel· 
dir. 

Bu· kıtap Ömer BeJr 
nin deniz. •arhoılarınclott 

k •L• • •• , • 
ra çı arttıtı r.cıncı ''' . , 
bırlar. maoi bir kapalı '~ 114 
Yayla dumanı adını tal 
ba kitap; hakikatte orıoJı 
da : yayla obalarınclart 

.elen dumanların fİİr• 

olu,andan ba,ka bi~ ı•~ 
#ildir . onda ömerın ~ .-
anadolalu ruhunun /ait 
yayla dumanı helinJı 
lere yükselciigı 6ÖHilür • 
rünü anadolaya v•r•ll 
o.r.an 6ef tıgı her ciawın ı~-:..l 
deeriyen it.ar •uyun elan. ı~ 
onun yolanda yayla çıc ~ 
den cieierlı ba,ka nı b 
yebilir ? 

l 
Yayla cicetini 6Örcliım •• 

11 
lçinaer: lıaybolur in•onıll 
Kaybolur obalar, çoboll 11 

Yem yeıil clafların la•~, 

Hemde~ ıüliııüdür yoyl• 
motr' 

ili 
Önane katılır wicler , •• 
Gfaler ıularını iter fiti 

Y .,u OTIJIGnlarcn , lıarl• 

Ba ıiiri oltuclalulatl ' 
lctndimi oyni yaylanın 
ninde, ve dört yanınt•11 

ma, biı dumanla f,.,,,;l 
:z.annecli) orum . tlofrd-' 
dumana 6ıpta ettilİfll 
lcendimdın geçerelc ı 1 

tjlkhtı kadar haylurıYO 

Bende Jam<m olıalfl 

1 
Dafılıam clafların ı" 

'" Seoditim tüzelin ,,,. 

Ben gİndh, ben Jolıo"'_,J. 
la clafll" 

Saz damların altltlJI 
bir ocotın öniıncie: çalıf 
f&m yorma/orrnın ". 
dalan r •özleri •eogiliıiıl~ 
yalini ba ocalc. boııfl
nız na• ıl 6Öt üyor.,: 

J 

Seagilim, ·andım •eni 
Saz bir yayla eoindı • 
Yarattım laoyalırtı 
Bir ocalı cıleoinaı •• 

il 
Bir cluman olup 
içimden 6 deli ae•in · 
Göründün oe lt.aybo/Jd-
Yayla güneıimi•in '7 

111 
h ba ~·. Bunaldı ru am •-

Bir ç:r m lidonı gibi • 
Cözümcle, yine tüıtatfl ' 
Yayla:Jumonı gıbi · '' 



İtalyanın 
üç t b J u 
Hoına doğu atrikası
na "İd f'f" Ü<; nı Ji ta-
hurundau ikiısi lmrriin ... 
öğl<'<lrn onra Homada 
B nıu ...... or ıo tarafından 

'e Ü<;lı <.;Ü ti de naPoli· 
d<~ pi t to pıc mou L ttıra-

f1ndau ıeJtı~ ~dilmıştır. 
Honıd oouu afnkası-

"" göuderılec( gı Re men 
Lı1dıri1en iıc mıJJ tabu-
ru Pek ) akı oda h reke-
edt ccktır. 

TÜCCAR 
KULU BÜ 
idare heyet~n
den 

Umullii heyet ictinı11 ckıe 
riyet elmaJığında 24 şubat 
935 pıur güııü akşamı Sirat 
yirmiye talik edilmiştir muh · 
terem nanın t~şdfleri rıca 
olunur. 

Hilaliahmer 
hey, eti 
umumiye 
üyelerine 
hıJaıi~hm<>r ctmiyeti 

haikaul 1~1 ndan: 
Hı.A.ıabmerin 16·2·935 cu 

martcıi ıenelık konrruında 
ekıeriyet baa:l olmadığından 
20·2·935 Çlrfuba ıüoü Hat 
20 de yapılacağından binamau 
ıeluıe11ızı dılerim. 

Sade yağ 
münakasası 
~atın alma komisyonu 

riya etınden 
A- alayın ihtiyacı olan 4200 
kılo iade yağına 13- 2- 935 
Ç1r1amba günü talip çıkmadı· 
iından yeıuden ıo ıcün •tid· 
detle temdıt edılm ttir· 
B - fartnamt:ıı her gün ko · 
•ııyonda paruıı o'uaabilir. 
D uluma ekııltme açık 
eluıltme ıle auoacıiilkbr . 
E muvakkat temıDat 237 
hradır. 

G istekJılcrin 23 2 935 
iünür.ı kad r kalede aatınal· 
IDo bo IS} oru a murıcoıatları 
ılan o unur --

~SPI 
2 ve 20 komprimelik amba aılarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan $ markasını arayınız. 

MÜJDE 
En ıon ıiıtem filtr c ler ve 

fenni vasıtalaı la çekılmiş 

.MEŞHUR 

Sozca ada 
Şarabıni 
İÇİNİZ 

Bu kez getirtdiğiıniz: 
NE F l S 

Siyah· a~yaZ 
Bozca ada 

şarablar1m1z 

karantilidir 
K•D•, ıinirlere yenilik •e 

kunet veren, iştibayi açan 
ba:ıme kulaylııdıran tek 

ŞARAP 
Bozca ada şarabıdır 

Taıra ıipariıleri en çabuk 
n11talarla gönderilir. . 

KiLOSU 
Pnrake13de 30Kuruşdur 

Toptancı) r tenzilat yapılar 

Y <>f!:iı e deposu. 
• 
IS 

BaK 
bul 
liyesi I 

YENIYOL 

erimış saıd 
yağı ahnac k 
~attn alma koınis' onu 

rjyasetinden " 
A - Alay ibtiyacı İç.in 4200 
kilo erimiı sade yağı alınacak 
B - Sartnamesi her gün 
komiıyenda pır;ıııı olarak 
okunabiJir. 
D - Artırma ve eksiltme 
puarlıldadı,.. 

E - Muvakkat teminat 237,5 
liradır· 

G - lıteklilerin 13 ıuh•t 935 
Çartamba iÜDÜ saat 15 den 
e••el kalede aahn alma komiı 
JobuDa 
olunur. 

muracaatları ilin 
4 - 4 

inşadt müna -
kasa ilanı 
Hılaliahnıer 

haşkanhğından 
Dairemı:ı binaı:n1u 446 lira 

15 kuruş kcşıfh tamirati açık 
eksıltme Jlc 13 2 935 tanh n 
den itibaren yirmı gün müd -
detle mliaakasaya çıkarilmiş • 
tar. taliplerin yüıdc yedıbuçu, 
dipozitolilrile 5 3 935 sala gü 
nü saat 14 de dairemizde top 
anacak lrn:ı:ıiskona muracaat • 
lara. 

2 4 -- ---------'-
tüccar terzi OSMAN NURi 

1 t•c u Jt fr·rle anlaşılm1ştır ki, en şık 
J u çt ~ ti erini en ncuz fıatlerJe 

' en \ ıikRek tPrzilik au 'at ile 
t \ ııu •ek. ıhtivacınızı ettınive. 

• J 

ıJe ten11n edt cr-ğinız 

MÜ S._ ~SED' .... 
Y ııı gc~t ~1 bOn moda knnıaş ÇPşi;Je_ 

r n11zı hitf rn görünüz ... 

taksit muamelesi 
Yapılmaktadır. 

TÜCCAR TERZİ TRA 

İL 
Trahzooicra dDiresinden: 
;ek arthrma ı .... p.ıır y cevra 
f'Cek gayrı meol ulunn<' olduğu 
ı 1<ı kı~-.. t ırla vı> bır kıtu otlak 

Gıyri tnt>nkulı;n bulundu~u 
mf'vkı, m haılesı sokağı Du· 
marssı . 
Tırzık köyünde tapunun 9:>3 
temmuz ve- 8 uublaras nda ıln 
<"önüm ı ı evlek t rl nn t ısıf 
h SSP. ı v ıyını.> 9 DU 'Darada 

yıth ör.üm t rla ve yıne 
topuı u O ~umuc.ısıoda ka 
yıtla b r otıum otla 

T~J .J, o.um.o kı)met. 
480 1!'8 

Artt cıamn yapılecağı yer 
gün, s at. 

Trabzon icra daıresinde 
20 3 935 çarşamba gi.ınü saat 
13·14 de . 

l işbu gayri menkulun art 
tama ~ortnc:mesı 18 2 935 tar 
bındenıtıb ren 9j4 767 umara 
ıle Traoıon icra daaıes:nın 
nıuayyen numaruanıdcı her esın 

gı oebılmesi ıçın açıktır. ılaoda 
y .. ıılı olanlardı n faz.la m lfı 
m .. t ıma" istt yenler, ışbu 
şartnameye ve 93 t 767 dosya 
numar .. sıle memurıye ımız_ 
mür;caat etmehdır. 
1. • Arttırmaya ıştirak iç yu 
k rda yazılı kıymetıo ) u Je 
7 ,5 uısbehnde pey vey m ıi 
bır b nkanan ewıD mektu u 
tevdı ecıılecektır. ( :t ) 
3 • İpotek snbıbı lacakhl • 
dı2er •lak.ıo rların ve ırtıf .. k 
hakkı s:abiplerın n gayri men· 
kul üzerındekı baki rını husu-
sile f aız ve m..s, fa da ar olan 
iddialarını ıı bu ılan iar1hınden 
ltıb reu yumı gı.io ıçınd., cvra 
kı müsbıtelerllc buhkle me 
murıyetimıze bl!dirmeJerı icap 
eder. Akıı h lde hakl..n t pu 
ıicıhlc sa~ t olmadıkçn s:ıtıs 
bedeln:an payl&imasınd il ha 
rıç kahrl r. • 
4 • Gösterııcn jünde artırma 
ya İftİrak eocnıcr arttırma 

şortnameaıni okumuş ve lü 
zumlu marumat aJm·ş ve bu .. • 
ları tamamen k .. bul etmiş ad 
ve ıbbar olunbrlar. 
5 • Tayin edıleı zacıi>n:la gay 
ra menkul üçdefa bagrıldık • 
tan sanra en çok arttaraıı 
hale edılir Ancak arttırma 

pedeli muhammen kıymetin 
yüıde yetmış beşanı bulmaz 
veya satış isteyenin aiacagıoa 
rüchanı olan d ğer alacaklılar 
~uluLup ta bedel bunların o 
gayri menkul ıle teaıın edılmış 
alacal:darınıo mt:."muuod:.n faz 
lay çıkmazsa ııen çok artt.ro• 
nan taahhüdü bakı kalmak 
uz re arttırma on b ş gün d 
ha temdıt ve on beşmcı günü 
ayın saatta yr.p l cak arttırm 
da, bedeli satış ist,.yenın roıJ 

cağına ı üchanı olan dıgcr la 
caklıların o ga>rı mvnkul ile 
temin edilmiş alacakları mcc· 

3 SAHIFA 

Çocuk 
• 

esır me 
ur Jmu 
ş a lığın ·-

dan 
Çocuk esirkeme 

kurunnı başkanhğıncLın 
Cemiyetim;z;n senelık kon 

gresinio birıocı t oplantıde ek· 
scriyet b~sn olmrıdığından 

20 Ş. 935 ç2rşanba günü saat 
20 de ek seri yet <.•lsuo olma 
sın şifa ecz hanesi karş·s•nda 
bilaliabmer binıısındnki daire 
miz ıe yapılacağından ğelmc•İ 
zi saygılarımla dilerim • 

il ne em-
di • 

Cu .:ivet müddui . 
un1u ı.iı r- ııden : 
16~2 9SS hmbinde clcsilt 
meye koı:ulnn 9 yazı mnsa11 
13 ~ oltuk iç ·o teklif olunan 
bedel ley ık h:ıtlde gö. ülmedi · 
gioden ve 16 hütüphaucycd-: 
t li':> zuhur etcıediğinden ar· 
tırm , eksiltme ve ihale ka· 
nunur.un 43 üncü mnddeıi 

. muci mce on gün temdid!ne 
ve cks!ıtmenin 26·2-~35 ula 
giinü saat 14 de yspılm sın• 

k2ror Terildığinden tahplerin 
o gün e saaHıı Te mu vak • 
kat teminat ve müsbit evrak· 
larıle birhkte adliye binasanda 
hazır bulunmalara ılin olunur. 

muundan f aılaya açıöaıak ıar 
tile en çok arlbrana ibule ed.i 
lir. Böyle bir bedel elde edil. 
me:ue ıh.le y;;pılamaı ve sallı 
talebi düşer. 
6 · Gayrı menkul kend;sinc 
ihale olunan kimse derhal ve 
ya ve.ailen mühıet içinde parayı 
vermezse ihale kararı feıholu 
narak kendisındcn ene) en 
yüksek teklifte bulunaD kimıe 
arzetmiş olduğu pedelle alma 
ğa razı olursa onc, veya bulun 
m ısa nemen on beı gün 
mü.idetle arttırmaya çıkarlhp 
en çok arttırana inale edılir 

iki ıhale ar~sındaki fark e 
grç n günler için yüzde beş· 
ten d sap olnnacak fair. ve di 
ğer zararlar r:,yrıca hükme ha 
cetkalmıı ksızın memuriyetimiz 
c Phcıd n tahsil olunur. 
m dde ( 133) 
Satışa çıkımlan gayri menkuli 
yuk rda göserilen 20 3-935ta-
rıhnıde Tr bz:on icra dairesi 
Jığiod Bında iŞUU ilin YC fÖI 

terilen arttırma ıartaımcıi 
dairesinde s\tıiıcağı ilin olu 
onr 

~ . ' ·~~:·. ',. .... ~ .. ~./ 
..... ::11·· • •• 1 

.1ubter<'m müşterilerimizin istifade-
.. 

ON 

sine arz ·ttiğimiz ı. ınaralma kostünı 
fiatJeri 24, 26 VE 28 
linn a Pil zarif biçimlerde kos-
tümlı~r iınal etmektr.viz . ,, 

Hazır elbi~P çeşitlerımi jn fiatle· 
rıudede a' nı rlertc•tden 

cu.duk 'Jtdır .. 

Adr<>s : l unduractl r cadde~ınde 
J azaz A b<lulhal ı Zade 
O Alı İ 
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\t .... ~•ftoı: ... \· - -- - -- ... __ _. .... _ 

• Laf deği l is bat . e ıyoruz 

YE ıR L İ fabrikala rım1z1n 934 ::o: t·ne~i da~ anı k lı . fevkalade iitü 1 ut" r. lı <: ~o möz. be~t nilmemesı rnümkün o 1 uıayan safi ) Üil 

kunıc. )ardan harç l arı birı nci vr- diki~i n1 u hayyf'rolmak şartlJc Erkek ko!'ıumJan 17, 18, 19, 20, 21, 

. 
I 

22~ 23, 24, 25 li radır O u.-TU U hu--u ... ikumaşlarından 26liradau itibaren 44 
liraya kadar kostümler . 3 liradan 14 liraya kadar hazir kumaş elbiseler. 

IJiSr. BA ~f LAR , 
Her hafta kostümlük 

yeni çeşit 
H i'ibir yerde bulamadığın :r.evkını okşar kum'1şlnrı 

a1tcak OL T U L U Deposında bulacoksımz. . 

BAYANLAR ~ 
Her hafta mantoluk 

yeni çeşit 
Bayaıılc.ra ve Çocuklara hn%ıT ve iamo -rloma 

her çoşit MANTOLA R 

I 
\ 

Tecrübea i meydondc S ip ahi pazarındaki 19 

17 numaralı BÜYÜK DEPO YA bir 

kere uğramak reklam değil hakikati 

göste1meğe K A F İ gelir · 

K.IZ m rka l.akrhi tmdiko Erıva i cin s hazır 

Paltolar kimstt de o/mıJ an m antolar 
emperm~abl . p r rdü!üler 

215 knru~tan 16 Jıraya kad<J r 
kumaş buJacak ııı ız . 

Alı, l°radan itibaren baflo r 

l I l L.i Lcvcı.ımofınde topton ve parc..kende 

görülmemiı ucuzluk . 

Hakiki kız marka endikalar ... taklit e unp ğu i pa d ne mükafat var 
HARİÇDEN SİP • 

trabzon sipahi pa~arı 19-17 ar da OL TULU 
. " - . ., ~ ...... - -- - ., ' ... .,. .. ,, ,·, 

MAT BA ve G AZ ES i 
OLİS UZUNSOKAK KONAK CAMİi 

YNINDKİ YENİ YUV 
ş 

s 
KARAKOLU 

MATBA İ LERİ 
Rumi dairelere , müesseselere , ba nkalara , t üccar} rt', 

ıiılletJue •İt her çtşit defter, cetvel, m kbuı:, çek, zaıf 
liiiıt başlıkları kartvizit nsaire en iÜzel şek il ve en 
uygun fı)'atlarla basılı r ve ciltlenir . 

Uzak yerlerden verilen ipariıler hemen yapılır ve 
gönderilir • 

h -. 

T 

TR 
., 

lst d • niz kader a·zin için verimli oJm;;ğa çalışacak 

Halk ve Memleket içın çok verımli olması için, için izden 
geçen arzu ve dilekler i de sizden b~kliyecektir. 

Şrhsiy;ta ıl şmiyt.n ' cemiyet için faydalı olen tütün 
dileklere YENiYOL ıı n &Ühınları c;çıkhr . 

un ve yonca 1. 
munakasası 

o 
uh- iye 

-----· 
Acele satıhk 

Ev 
poıtahane cıvarında dö.rt kath 
altı odalı üç ıofalı traçalı her 
hrafdan güaet görür denıze 

karşı fevkelide nezaretli önün 
d~ çicek bıbçui Hrnıçh çok 
maz'ı ut ve metin bir ev- H· 

hıhi gideceğinden -acele ut· 
ııktır. iÖrmelır almak iıtey~n· 
ler bar unlarda hay aaf vete 
muracaat etmelidirler. 

avukat zihni 
Merkez ve mülbaka ve icabi-
n::ıı ıcöre dabı uzak mahal ma 
hkeme ,.e dairelerinde 
Adli vP idari davaJar 
kabul ve hukuki muta-, 
lea beyan e} ler . 

uz.un ıok~lıc 'da adli· 
'C b1 tı • • )'iJJ Dda No: 126 J 

Sat n aJma k ımisyonu

Riya etinden 

Erzincan g -lrniıoou ıçın 

276000 kilo ikinci nevi fabri~ a 
unu kapalı ekıiltmeye 252 bin 
kilo kuru yonca açık ekıı 'tme 

ye var. edilmişti r mıuo tahmi 
nen tutarı 38t4o lira ve yon 
canın tahminen tutan 4560 

liradır. taliplerin fartnameleri 
okumak için her iÜn ve müna 
kasaya g ieceklerin un i~io 

2 6g'7 lira So kurDf, kuru yon 
ca için 338 l·ra teminat ve 
te klıf zarfla ~le biri kte ihale 
günü ~5 2 935 aaa t 15 de uo 
ı ç io ve ı;.at 14 de yorı ca için 
eı z: ucı n fırka sı.tın ilm ko 
mıı)ot.una murcaat etmeleri •. 

2 - 4 

-agaz sı 

Metnet, Zeraf rt '~ HenkJ< rinin ~oJmamasile tanın
mış harir Jimitet fabrıkası ipekJı1Prı Trabzon ve ha-
valisi urnunı satı~ yerini ziyan· t edenler her şeyn en 
ucuz ve en ağlamını hu lurJr Ticaret h ınemizde her 
nev tubfiye fan tazi manıfatura eşyası : 

MANTOLU 
K~MAŞLA. 
GOMLK, Pi 

, OPL UK, KADIN 
ı , O A P, rANİLA, , 
AM E SAiRE ... 

en son moda rep rabzon 
E 'tATl .. LA 

1 
Her ç< şit pa fümü ·. , pudra, krem 

• 
ız oya 

' ' 




