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Altı ohlu tırk • bavra~ı
mrn ouu~duruhıyor 

Ço rımıı fırkamızın bay· 
raiın dakı altı o kun ne deme· 
ie gcld.ğını bılmey iz. 

İokılabcıyız, cu 'llburiyetci· 
yiı ,liıkız ,mıllıyetciy ıı ,halk • 
c ıyıı dcvJet cıyıı mefhumlauaı 

tek bırer klışe bahnde ezber 
lemı t olma kla b u anı prcoııp 
lcr bu tuo derıolık ve eogıa -
lık lc rıy le bıliomıı olmazla r 

l\ ıç ı n ıokılapc ıyıı oıç ıa 
cuaıgunyctcıy .ı oıçın l i . luı. 

D I ÇID mıHıyetc.•y ıı. DIÇID balkcı 
yıı ve nıçnı ch:vlelcıyıı ? 
Bütün bu nıçıolerıa çüokülerini 
cumhurıyet bal" fukaa1 oalo • 
Duoda veralmekde olıa ko.ofe· 
raııılarda bulacakı ıaıı. . fu ~ a 
mıı ana preD1ıplerıain remzi 
olan bayrakdakı alta oktan 
her biriaıa aalatalmuı iti bu 
huauıda bıtııleriadea iıtıfa< e 
edıhr olaa arkad•ılara aerıl -
auıtır . 

Konf eı anılara ıki ah afta 
önceden bı tlanmıı bulunuyor. 
ılk olarak Jlıldık mefhumu 
kız orta mektebi mlldtırl 
Ömer t. ıea ikıacı parti olarak 
devlet c:hk mefhumu de erkek 
orta mektebı lllüdUrü 11i•taa 
Kutlusı tar .. fıadaa aa atılm11 • 
t&r 

M llıyctcılık mdbuma öaii 
müıdckı p aıarteıı akıamı aa 
at 20 d e iııe tarı b muallımi 
bay Abduıla h tarafından an. 
1. tılu:a khr ve l öyltce h•fta 

Dili bu muayyen gün naaabn 
• da verılmeğe devam edilecek 

llonferanllula altı okua renit 
ve eııg n anlamı aalıtı lmıı 
ol a caktır. 

-Erganı dahili 
istıKrazımız 
~ıu, al kat uı akbuzlarını 
28 ~ubata kadar as1Harı 
de zı ıaat b ... nka""ında 
degıştırıniz. 

) lôZ.de Ltf fa.ılı ve 2 ik 
runıyclı Erg .. nı Dabıli iıtılua 

z. m z.ın ( B ) teHıbı ası l tahvil 
lerı muvakkat makbuılarla 

dtg ttırı m tedır. Dcğııtırme 

İft • 8 u t o sonra yapıl • 
may c ~ r. dao ellerınde bu 
t c: r tıp uv kk..t makbvılan 

ol rnl r n ~ 1 rıle d~iiştirmek 
üz re t ankaaıoa ıııtme· 
lerı v u muddet zarfında 
dr ğ az mdır. 

Gi t::n ler 
Sayla..,! rımıı an bay Rtif 

Kıraden .ı , bay D.an 'ş Eyüp 
oğlu ve b r aydan berı.. kenti-
m ıde u unao deierlı ıenç . 
ler i mııden Milano korıaola 
bay Münır P crle•, Maarif •O· 
d llr limliı ba y S • ıt N ı ı f bugün 
lımand.n kalkaa ıüaeyıu ••· 
p uruvle iıtan bula 1ridletkler· 
dlr krnrH rın! ue~li yo!( U . 
l41dn u 1 iı 

Tücc:ı r ' e Mü-.talısi Jl ı r'imiz. hu kararnamenin de tı. tb katıu ~ t rijı ü~ 

ve temenni) Pri ol tırsa vekalete bildirmeli<! rl r 
Ankara 20 - lktisad ve 

irili c.ıaı bayar yeni honter. 
jon lıararnamea i m uno•epe· 
tile lc•ndiaine muracaot eden 
muharririmiz.e oıaıuiaki be· 
yanatta bulunmuıdur : 

N i• on Eylül 19 j5 derJ re · 
•İne mohsu• olan kontenj n 
lıararnameai 19 ıabat tarıhli 
r~•mi 6GZel.ecle fıktan bır ka· 
rarnomc 12 •011 tf'ırın 1931 
tarilaindenberi neırine baıla· 

dıiımıı. kontenjan kararname 
l•rımiz.ia 12 inc ı•idır bu 12 
kararname hükiımetlerı y an 
yana 6diriliru hükiımet ın 

6•relc ulu•al •erek ulu•iar 
ara•ı o•onomı• ıarılara ue 
ıcablaranı noıal ciilılıatle tak ıp 

etmiı o/duta •arohotle gorü · 
lür • 

l - itle ılıorede Türki-
Y•Y• •olıalııcala bütün mallar 
tahdiıle ıabı tutıılmuıtur mci-
lealıib•n b111 6Ö•teren efo~· 
riıli olronomılr ıartlardan ••· 
lifaıle ••retile bu ıahdıdat 

Y'""''· yaoaı az.aluldı ue ha· 
le11 latllilı •ılilm•kdı! o lan 
ltonleıtjon lrararnamea iyle 
700,fJOO liralık bır ıthalatı · 
._ ..,.Maır lıalan tahdııl 
ınu.aaa h- d•fa Ja 500,001) 
liraya U.dirildi • 

2 - Diier taraftan lele· 
rını o•ya tedıyat muoaz.eneıi 
pren•İplerimiz.e ay,un ola· 
rala malaıelil memleketlere 
yapılmrı anl•ımalor •ayuın • 
ti• ba m.,nlelretl•re ithal im· 
lıctnı ••niıl•tildi oe 1933 ra · 
lıamcna naaaron 1934 vılında 
yelıtin illaalatımız yüz.de 16 
ni•lleıi11d• arıta . 

3 - Aral•rında ahttnlı 
o•İrlillal l••İ• edilen konten 
jan lıarurnam•lerimiz. ue an 
laırna politllcamı.a bu karar· 
nameleri bir tahdid •ilohı o l 
malrclon f• kardı bir m ıu ık 
ti•ad oa ko•unma U(ıl.sl a•ı 
halin• yük• •lttı bır taıaftan 

milli •onayı ve i•tth•alı İıi· 

maye dııer taraftan ticari 
mubayel•lerı ıe v•İ ı olu d e 1: u 
kararname ere verıl lı ithala · 
tlm•.ıın yü • ae 63 Ü kluın6 

oeya tedıyat muYaz.ene• i H a· 

•la anloıma )'aptı11ımız. mem . 
l•ltdlerden 6•lm•lıtedır ihra· 
cahma.aın yüzde 84 ü ha 
mımlelıetler" 6İtmehtedir 
muz.a•er" halıncle olduaumu::ı 

'1ir ilcr memleketi• de uz.laıı 
labılir•e Türk iye ithalatının 

yüzcia 95 i anloıma yapılmış 

m!mleketlordrn 11elmeye baş 
lıyaco Jrtır biz.im deki,mı )"ecek 

p6litilu:amız. tnalım ız.ı alanın 
malını alma/Uır bunun tatbik 
•e lemin ıelc/i u/udar ara•ı 
trtanoubetlui o• alu•ol •e 
enebıel koıtujın ktn icabla 
raaa 16re detiıtirebilir f•k •t 
rubl d r i itmes bu po/ıt. lt .z. 
m·ıırı 11.mtli1• lcodar ı~min 

t.tt ıti net cele r şun lardır . 

1 - Memleketin •• :may ı 
/eşme ve mılli ıktı sad cıhar.• 
larını tamamlama •avaşının 
İcab P- tı ırdıgı f JZ. /a ıthala t 
memle k etten .Jo vız. cıkmak· . 
sızın m alla ödenmiıt tr • 

2 - Anlaşma memleket 
ler ının men eketımıze faz.'a 
ithalat yapmak ıcrn ugruş· , 
maları bılmukc:.bele J urk 
ıno lı u.rayıp iJ tm ak neı ıce•ırı İ 

beraber •uı üklıyı:rek ıh racat 

m Uorcnıız.a ıalt!b ı artırm ıı 
v~ ft)'allar,na noı mal yıllar 

tıyotiarına yakfotıırm ştır. 

3 - Memlı:kt tle eaki 
aenelere nısbeten nıühım de· 
n ecek hu; bır ıhruc maiımn 

p ıya•a üz.erınde t ..ız.yıkı kal· 
mamııtar faz. la oıarak yenı · 

den 1 ürk pıya•a,ından türk 
mali a lmay a har.ır anlaıma 
me:m ıeket ı erının 24 mılyon 

lıra lılı hır karıılı t1ı rnerlıez. 
bankamız.da bulu, maktadır. 

4 - ltha atın artma•• 
anlaıma meml1:ketlerindo;.n 
lca)'ıt•ı z. ithal kolay/ılı kar-
ıılı;ı olarak türk mali muba 
yaaaı ıkı başlı faa li) ~ı .. ~min 

ederelc ;, h .. cm•nı artırmıı ır 
ılhalat mallarının müh m lıı• 
mına pı)csamız.da i.ıoklar 

yarinki söy-
levler için 
.bl alkevi reis iğ inden: 
Halkevlerioia yıl clönümil 

müııaaebeuJc 22 2 93~ cuma 
aüoü saat 15 de aokıra bılk 
evıade radyo vas .taııyle mü • 
hım nutukla r söyleneceğıaden 
bu &öıJe Y1e rden 1uHumızın 
ıılıtadelt: ıaı lcıoıa makı cııy · 

Je ŞLbrın uşsııya yazılan mevkı 
Jerınae r ody o tertıoatı ahn ma 
11 ıçın ı azıw gdt:n teşebbuş
tc t. uıu ıı u lmu:ıtur bund.u 
bi.~ka r ad) oıu 0 1._n her mu · 

ess .. ıe ı.; e haneııı zılu o uı.ao 
1aattil AoKaradakı bu ıöylevı 

auJle a.ıck uzere radyolarına 

teı tı bat almalarıtıt dılerıı.. 

1 - H a lk fu kain önünde • 

2 H.Jk v ı ÖDilnde 
.3 - Hıı1ke v1 11~.onuoda 

4 - Ad!ıye karşıııuda kıta bi 
h•maı maiaı.uı ÖDÜlhle 

5 lieted i)' e öı ünde 
6 Kunduracılar c addeaıo -

de haı uohı r m11gazası 
önunde 

7 - y ş l ~urt lo~ ntuı m 1 . 
Jet bcıhçesı cepb sıade 

8 - U, un ç rş d~ ıutcı pu 
J tbanelı bay abduliab 
m fll c.SI ö nü nde 

H. J. Hakkı 
S ogcr kump nyuı müfet· 

t ti f3ay lam-.1 H.a~kı S;a:;~un 
dan şebr•miı ielmıı.::fir, 

te ssüs 
t carı k 
d.:ı g in 
J r C'I . 
" z; f 
mahrtıc. 

t n 
,, ın 

s i uo a 
v tı..cc 

etm şdır 

tırmış· 

aduşen 

:ı : turu m iın•'l 

mı g nışle k türk 
m ıı ı rııy n n malını al· 
m .. mak as p e ısıbınde ele· 
v m ca ·ekt r u e1e sın tat 
bık ve t m n ş klı•d ıfc l r 
,ekle ehemmıy ver ) oruz. 
bizım ol.o ıon du um v 
ic ..,,iıJnrım zı oldugu k dar 
knrıımı:.d&Jkr n l!m/e~t"t rın 

uaz.iyetlerını ıJe du .:ye.. oko o· 
mı•ınin gıd şt ıclib arrnı da 
göz. ö .ünde tu u o uz g"ye· 
mızı maaurı t ıtacak tıc ri 
itiıtı f ıekrflerm ıcap ett ğİ 
anda ve tam ic p edeceh · za· 
manda geçmek b ş c UIJ• 

vet mu.dır . Yanı aruık v 
tediyat muvaz.e uı p en le 
rimiz: dıinya o o om • 
yetlerı aüzefoı ccı d 

fakat ma •mı.:ıı 
r 

malını alm ı k 
d ı n z. bız..11 e ou 
anla,ma) on m mlehc ler h r 
gün daha :z piyasm zl 

• k ıybeim<'ye map um ur me· 
m leket m z; tıer s f. aı ıtıba · 
riyle b r o o o 
savaşı ç odcd r tuc ımıza 

Ye must bs ıe hu üm tıo 

pol t k s n1 ud m k ve o un 
icabl r na UJm k ıç n c ~en 
~ıl i biıyü v.u feı r vard r. 
Müsbhııl daım d ha çok da 
ba iyi daha ucuz& m 1 etme 
ye çıılışmah ıh c t müst bsi 
Jin alın t erıoı karş 1 y c k ve 
onu yolunda ılerletecek f yati 
temıne uğuşm h ıtbJatcı Tür 
kıye malıol a mıyım v y kafı 

d erecede alm k iıtewıy n 
memi ketten ıınamııtyı mıhi 

dü tür edınme! ır yeni hale· 
lerıo uular1 ,u ludır. 

1 - yanı b ha g mem 
leketteo aer1.t stce g l cek 
mallar l sieaı bu t tu a fa 
klırıng a; mlek t t: ncıen geJe 
c k maıl r l ôltı ne lıo 

mak suretı} r ıt Ln şa•r. 
2 J 1 } &ll o 

mr-vcud v y uu.umı pr o 
rım zı tatmıc der d ıe 

vu. y lı \CUt m mı k tJer· 
c k şy 

ııl Si 

IR g D Ş ıic.ı ş ır. 

3 K ) nı koıı ı j ntc 
olar g m tt n 

ş a u .ı e ve gele ıl c 
çok ku\:ll 
dır 

u a. uş t-..u uamakt 

4 v 
ı fll iL 

fya DU 

yıe g re 
te ayn n k lmıştJr. 

l ara n n m tnınde c s s 1 t. 

i ııldıl'1er yoldur. f ı.ccadan 
mıı mustabı lıerımız bu k r r 
oameo1n de tat t na it 
gor uı ve t mennıleu o uraa 
velı.ilcte bıld rmeııdırler. Bu 
devre tat bıkatıoın da menf at 
laraD a uygun .. l .. li.r ~ .... e· 
ı:n i dileyoıum, 

I' -....--- - --.....---, 

:Dü9ü:nce ., 
u:r·-=...nıe:ı:i \.. __ ....._ __ ......__) 

BoLtebeden bir bakış 
Balıklar denizdedir , bil· 

mez.ler deniz. n~dir . yalnız. 
bal.kla mı ? İtı•anlur da ıçin. 
de ~ulunduk/arı durumu pek 
okadar k t!• tirib atamazlar 
benebdır . 

Yazın f Ok kez. boz. tebey• 
t;ıkmışd m • fakat kıı ın hiç 
c;ıkmamışdun. İ•t~dim lıi boz· 
ıebenın kışını oe kuı ballııı 
1 robz.onun k ştaki görkemini 
gorcyım . 

lioztebe ye pktıfım o ırin· 
de karakış hava•ı, bir kr.•tal 
O)llO k d r parlak O• •oulc 
boz.tepJ ılu. baharı •öreadi· 
gını duy .. cıık kadar ya•lı ... 
oo.:.tcper.ın aeyretdirdı•i •açı 

•al alı a/larmıı •ıra da,lara 
dalan gözlerımi ihtiyar lari· 
hın armaian ı olan Jıoca Tra 
bzon k enti üzerine çeuirm;,. 
dım: 

Sır& da ğ/arın Joruk/arrnın 
karlı, havanın lekeaiz olma•ı 
kadar Tnbz.on, •obuı tüten 
bır oda g ibi dumanlı o• İ•li 
ıdı. ke tın yükHk ycrl•rİnd• 
kı ) ap.larm damlarını 6Ör• 
mueydım y•nlıı yakaya balı 
dıg.mı unacaltdım : 
Ktmtin alçak ytr/erine ~orei· 
lenmıı ue lııorımlarını y6lı · 
aelte , yük•e/te , azala uzata 
buıun kenti kacaklamıı öir 
duman • . • . pnla •iıneıli 
bır havada bu kenti duman· 
dan bürgüıüne hiırünmiiı 66-
rünce, bardenbire datl•kl•ram 
dan ıu a6r.ler dökiılılii : 

Nu;ın her bucaiını Hr~ı 
bır kara duman, 

G elm edi mi dumantlan •ıy 
rı/acağın .zaman ? • , • 

Sılınmiı bir •yna lıadar 
duru ve fÖm66k bir taoan 
altında Tnhzon kınti 
nıfİn bu kadar dumanlı .,. 
11/ıdir ? bır hau• bombard•· 
m nına mı tuıulmuıclur ? ... 

Bu duman haua bombar· 
dımamndan d t. id , 11 lt.rndi İf ·• 
nın , euleıde , fu ınlarda, ha• 
m mı~rda yakı/an fandılı ••· 
lugunun bombardamanından• 
dır. cana co1n katan canım 
fındı sıın kabuj'u yanarken 
öyıe bır duman ç1lt.artr lıi, 

ıf ın n verdısı i canı •dam1n 
burnundan 6•tirir. dar •olcalı 
l rdahı eul., in alçalt pınc•· 
relerındcn uz.atıuerilen •oba 
borularından çıkan ue •olı•k 
d a ) u ürken •damın yü.aünü 
göz.ünü •aran her Juman ye· 
nılır, yutulur neanelertlen Je. 
iıldır. ya lnıs yanıcı n••nel•r 
ipnde fındık lcabaju duma• 
nının nilılc &iz.•rindehi k6tü 
do~una)lını y apabilecek · du 
m n pek az.dır • ıonra iıin 
en ötü y önü, bu kutlu top• 
rak urü 1üııü 1 bir çuoal kabu 
~u bır ton odunun flkarama 
ye c•a ı damını çıkarır . hem 
ne duman ... tanı 1 irai et•in ... 
ta)y&relerın aa/ıvuecelcleri 
klorla gaz.ler ',bu dum.tndan 
aş ğı kalı r demeyim Je bir 
parmı:k üıtde kalır cleyim. 

.NUMAN SABiT 



SAHiFE 2 

Sağlık köşeşi 

Bulaşıcı 
Hastallt<iar .. 
Bulaşıcı har;talıklarda •i· 

:royet: • ..laaıtalık yop:ın mik-
roplar/arın her hangi bir ~u · 
rdle ı;acucie girerek hastalı

ğm meytiaua gelmesine yar-
dım etmek, onu ha:z.rrlamak 
dem~ktir . ıirayctin oukuu 
için ha•talığın vukua ş ,r t 
detildir • bu itibarla cl~vri 

ıefrihte ( in•anın mikrobu 
uldıfı dakikadan haıtalığın 
~uhurunrı kadar geçen müd· 
det ) bulunan irııanlar ve 
milırobu taııdıkl~r• halde 
halla olmiyan mikrop taş·yı· 
cıla:r(nda •İrayet o/muı de· 
mekdı'r • 
Mikropların bir kısmı İn•an· 
ların nele• bo• uları haz.im 
c "hazi yani yem--k 1eri övütme 
makineıinin zcrları üzerinde 
ve ba:z.ıları 'cilt yani deri 
ba.:z.ılarıda bağır sok içinde 
t~bii halde vardır . /;unlar 
mü•ait ıa.rtlar bulcfukları 

~aman haıtalık yaparlar . 
Fakat bu 'ieıit mikroplar• 

dan "tlogan ha•talıklartla ıe
beb he~ .zaman vacadda meo 
cut milı.roplar Jetildir . bun· 
ların oirülanı:rıın yani güçle· 
rinin azlıtı oe ir.s"n vucucii· 
nin mudafaaıı hcıtalık yap· 
ma•ına engel ikf!n bu mikrop 
lor daha oirülan yani daha 
güçlü bir halcie difoırulan 

İn•an oacuduna •İrer/er iıte 
ha•talık yapabilırler meaela 
•treptokok dedifimiz mik op 
vacudamazan cilt yani derİ•İ 
{derinde 1 buran , bokoz ue 
halcr•aklarda her zaman bu· 
lunJaju halde h:c; bir ziy11n 
y!lpmaaan yoıar . meuzıi ve 
yahut zenel aebablerlc intan 
-,:.parlar iıe de ıtreptokok 
irıtanları colc defa uirıilan • 
yani kau()etli olarak t1nı:uda 
tliıarıdan gelen mikroplarJarı 
doiar. hakiki zuturree ha•fa 
lıfının mikrofıu olan pnomo· 
lcok dahi böA/etiir . 

H ıatalılı in•anlar araıın· 

da olcı.>"or. İn•anforın iıe eo 1 

apartıman , kulübe içinde v• 
bir •ürü eıya için le yaıar· 
lar. •onra in•anların )'cdi;i 
içtiti yemekler oe içkiler d~ 
uardır. o halefe •iroyet meu• 
le•İni düıünürkrn yukarıda 
•aydıjımız noldaların rol oy· 
namaıı gerektir . ue net:ce 
olarak ıuroya 11cliyoru:z. ki 
•İrayet boh•ında İrı•an, ena, 
hava , toprak , •u , yiyeeek 
ipcelılerin parmağı vardır , 

Filhakika insanlar bula· 
ııcı lıa•lalıkların en mühim 
lca.ynak ve n alı.il oasrta•ının 
laer ha•talık : doktorluk ki· 
toplarında yazdı oldutu 11ibi 
dört köıui be1li bir cerceve , . 
içinde her in•anda aarar Jul· 
maz. 

Binaenaleyh ; bazi inıan· 
lar m:/uop ta,ıyc•ai oldukları 

halde hiç ha.talanmadıklcar( 

gibi bazılar•ncla ela h,.st;ı/ık 

~ok İaafıf gecer yahut ha•'a· 
lcaırt belli bo;ı, i,ar tlerinden 
a 1cak bir ıki tanesi olur 
yahut ha•<alık baıka bir ha• 
t ılıfrn ı;ehru,ni taklrt eder• 
c~•;n• me)'rlana cıkar • r:e 
Joktoru aldatmak iı;in haaıa •sa• tabl,.aundan rçok boılta 
IJir mar.z. ·ra a6ıt r.r , 

-- "'"'"'1 •.-r -

Ulu al ş hk 
Y rın HaJk,.vJerinin ıkioci 

Y'l tlönümüdür; bü} ük bir bay 
r.um günü aşıv:-ıc•gız. İnkıla 
brn kültür kayrıağı olan bfılk 
evleri eh nırsırh Türk köylüsü 
nü, Türk h ikıtı, c banda li 
} ık olduğu me leni se .. iyeye 
çıkartmak için bagrına braan 
bır mabetdir. 

Orada mu~ ad~ts dıltkle 
rin bir kalp b:dinde çarptığı 

görülür. Göğsünde Alta okun 
aşkını h şıyanlor orada yüce 
bir mevkı iıgal ederler. Ih.ti • 
r.zs ve ş:;ıbsi menhatın çirke-
fine düıenleıin belki bu yuva 
ıqa kapısına kadar yaklaşıp 

geri Aöndüğü görülür; buna 
h ç kimse iç'enm~ z: Çünkü 
orBııı öyle bir muk dd< s yuva 
d rki içıode kötü ıhtis r ve: 
menf.aat f'jftiernıi p~·ç Jay:::cak 

r fer~g t ... nlanı y~tır. Ora· 
da çaJ ş•nlııı ıc hepsi b•rer ül-
kü fed isiDden b.ışk bir şey 
değ'ıldır. Atatürk geçliğfoin 

bilgi ve bız L:a}nağıaı teşkil 
eden Halkcvleri ne eski atina 
010 patenoırn, aede Romanın 
Senatosudur: o b121a1 karanlık 
tarihi aydınlatan Teomanların 
bize aırmağan ettiğı Ulusal ku 
rultayl ard•o r..lan bir v;, Jı2'ın 
ta k~oeiı.dir. Burada gözleri 
bir harı, l; ültür 1şığı kllmaştı. 

rır. Yal cöoümü münnebetile 
yarinki şeıılık bu akşamdan 

başlamış oiacnk. Atiş mdan 
ve i:Ü.Jdüz.den HaU:evi sa loaun 
da inkıla 'oıo düşmanları yle in· 
kılap fedaisi bir muallimin çar 
p:fmasıoı ıeyredeceğız "Ga. 
yur imam " piycıi bize çetin 
inkılilıt ıav, şıoın bir öraeii ola 
rak kendini gösterecektir. Bu 
rade va:rife ahın g~oçlnia fe. · 
rag tla, gooül birhiiyle nııfe 
leriaidt: a.uvıffok olduLlarnıa 

şıhid o ... caiız. Gerek akşam· 
dso ve gereks ... gündüz.d~n İn· 
kılap iç·n ateşıi söyl vler ıöy· 
lcntcek, H•1k ve l öy~üler yer 
li kıya.fetlcrile sok kl.rda ge 
zerek bayaam yap. caldar, mil 
li çalgılar ç~ht1p rak&edıiecek. 
işte bunlar bı:ıe h 11 ı ı yurda 
inkılana karşı beıltdigı sevg 

- 1 ve şkı goaterm ş o' caktari 
Son söz olank burad şanl1 
bir ku tu'uşua aumetlı batJra 
sını y2ş rkeo kalkevlcrini ve 
<>DUD b:1ğrına bastığı Atatürk 
gençliğiui cand~n seıamlarız. 

Tevfı" Vural 

Almanya ve 
batı aevletleri 
anlaşması 

Bukreş - Ro:nanya ıiya 

sa1 mahafıl nce Almanya ile 
batı devletleri arasında alman 
cevabi eıas1na dayanın müza· 
kereler ihtimalJe.ıinden do.layı 
endişe vardır. Bu mabafıl ba 
ti doju ve tuna emniyeti hak 
kında olan üç meselenin bir 
birioden ayrılması küçük an • 
}aşma devletlerinin hayı.ti men 
faatları zaras ıoa olarak At· 
mıuıytnın ış'oe yr yacrğı ka 
ı:r. d cd. c'ır. 

yen~ bi 
k~ yn-ğı 

reft 
Mosl.:o· a - Baktida çok 

kuvv'-tlı bir ııeft k y111ğı mey 
cl-n .. ç ln: "'~ r •züodel'k ~~ri 

ıi üç )':;7. to:\ 1uP, 

l 
\ 

j 

YENIYOL 

ulgar o uza 
Söz 'erdik cihunJa do-t ~f'ç1nn1~}e 
~özümüzde 8( d k J\.alanız clo tuın. 
İsteriz <lüşmanı do:i ediı nıt~' e, 
l' an bakan oJma~ın 'alanız dostum " . 
En ufak < yliği hiz ıınutma) 1z, 
l İıns<~ye çatnı'tvız k:ıfrı tutma' 1z 
Ve lakin f')' J~onı~u n1antar yn ı mayız, 
Kızdık ml kılırı çalanız do~tum. 

ÇeliJ,ten kaledir bugün ) urd11muz, 
DüD)a'ı titretdi şanlı ordumu:l;. 
lşaret elti mi Atatürkün1üz, 
\ olkanlar içine d .... lanız Jo~tuın. 

Orı yılda bj,, on he:-- mih on crtanz, 
D in' a' ı µarn1 ı l t t ıta "tarı ar z. 
1) ıı 7.ler ~ ıprat ır d ~lar ' rt ırız, 
~a a~lard a nanılar alc.tıuz do-turu. 

ı 
ı 
1 

t 
! 
1 

1 

! 
\ 

1 
1 

'I ü l ad n ·~ · t< n t ii 

1 
j 

l 
1 

1 

1 

Giig..;i~rniiz kur~una !!l eye .-·p '· 
Düşnı ıı\arla dolr..a göl" f r \ e yeder, 
Yurd içın ~ t ş · dalanız <lo tum. 

Baba Salim 

·----------
Cene al 
Kazim özalp 

Anhlya konuğumuz 
caoeral kiı:zim ö:zolp l:ugto 
vilayet mal.<amınd bır k•bul 
rumi yr ptıkdan ıoora bel di 
yeyi fırkayı ziyaret etm.şdır · 
lise ve ga:zı Dlektebinde c.eıs 

leri takıp eylemışlerdır h tnın 
ve bu ilk mektebın talebesin 
den aldıklnı çok OU) ğulaoa
rak takdir etmışlerdır cenc • 
ral başkanın fcfcrlerine dün 
gece , belediyede bır suvare 
venlmışdır. 

Çay ziyafe i 
Zoniuldak Ş brım z e 

bulunan Eızum sıı.}'l ı t y 
T bs n baıkevinJe ıdar de n· 
kılap mtuzuucda bir konfe • 
r ns vtrd. i"1 ııılek t n btitün 
m üaevverlcrı bu ko .. for nsch 
b~ıır bulunmuş. rdıt konfera-
ns biiyüt< aiak Jle dınlendı. 

Zooiuldak - vapurculuk 
şirketının güne)SU ve.puro ı ·. 
ma.nımıza ıl" g l şı şerefıne 

seksen kııilık bır ç y zıyaf~ • 
ti veıihnıştır. 

ö1Ürr1 
Zıie - C. H. F· ılk ~u • 

ruluşuadc..n beri ks.za idare 
heyetı başkanlığında bulunan 
Sabri uğur k sa bir hastalık· 

dan sonra dün vefat etm!şdir 
7 l yaşında bulunan merhumu 
n cenazesi meraaimle kaldı • 
rılmı.şdır 

1 karşı 2 ile 
Roma -- frarıaa ve İtalya 

milli takımları dün çarpışmış 
l ardır çok 11in ve alakalı bir 
maçdan ıonra İtalya bire kar 
fi ik~ iolle maçı kazaamıt -
dır. 

İtalya 1 
Eritreye 
yoU ndl 

• 
1 

N poli - Bugfiq ı at 12 
de .. oo ton harp malzemeı1 
ve katır yüklü Gıırıj v puıu 
ile eritreye hareket eden mi 
liıli,le r h-.Jk taraf ıodan alh.ş 

Ö oromi 
an ığının 

...,, . g 
Aok r.ı - okonomi bat· 

kan ığı İstanbul Ye İzmir vali 
le11oe telhrnfl:ı birer tebliğ 
göndererek kök fiy tlarında 
btik ar y,ap•ldığı hakkında 

k r~•laşt ğı tikayetler üzerine 
yaptırd ğı tetkikat neticeıine 

gör~ yerlı köklerin fabrika 
tes.ımı lopdan tonu azamı 16 
buçuk ve perakende 18 bu 
çuk vs muayyen evsafı haiz 
alman ı. öklerioinde iıttnbul 
.autrepo teslimi totu :..1 buçuk 
lır a n fn.lay sablmu!1 beş 
ton ve d .. b ~ukarı alış Yeriş 
lerın toptan ve dnha ;şağ sı 

~ ln ptre~cnoe S~} ttmuı Jüzü 
m nni.ı ve mcnıurlcır koopratıfi 
nın de ıstuıl ı;Jda ~loıı n ~ök 
Jerının yukardakı fıyatla satma 
ya b şlacugını bildırmııdir , 
o onomı vekaleti bu ıurette 

h aıelct edt ctkler hı lckımda 
1913 numr olu kt n unun cezai 
b üküwlu.ı:.n tntbık 'e yerli 
kök üz.erine mevzu himayenin 
ksldmlac ğınıda ilave etmck-
dedir-
Fakır ÇO(uJ~laro yardım 

lzmir - urla kausı halk 
evinde buğünden itibaren 120 
fakir ve ·ımsesiı çocuğa mun 
tazam öğle yemeği verilmeğe 
başlamıştır. 

ar.H. 
imzalanan 
ve ·kalar 

J< own - resmi bir tebli 
ğe göre bu sabah nr!bakkin 
dıa napolide im.za edilen vui 
kalar şuDlo.rdır. FraDHDID sar 
da madcoıer demiryolJ;m ve 
dığer gayri cı okul m .. llar iize 
rindek h ki unın Almanyaya 
devr d.imc sı h kkında nlaı 

ma o; sal s·goıtaler hakkında 
mu kkat l'!ol::şma hususi 
Fr a s gortals.rl hakkında 
a nl~şma sar ıd reı"nio devri 
h kk nda bu~u-uet kc.miı)o • 
LU)le~A.m D)'ll nasında an 
ı 

Yolu u~raclığı zü1J1rüt 
m lıklarınkokaaurı u ruhrırtıO 

aerpecelt kodo r kuvvetli b 
ıair olan Ömer ormonlot 
baıtacı 6ÜZell•rİni nf! hô1 
bir kutretle canlandırıyor • 

Cüneıi baltalorm 
Ucunda tr ııyarak 
Bardan daha çok rızalı 
Bır ormana gidivor 
Tahtacı güzelleri. , . 
Y emyeıil 01 manların 

Baı tacı güz.elleri . 

• • 

Kırmız< , al , y~,il , nıor 
Fı.tanları rüzgarın 

Elinde birer bayralt ; 
Gür •İyah •açlar gümüı 
Paralarla korııılt : 
Omu-ı.lara clökülmü, : 
Çam koku•u)·la dolu 
Ta,km götüsler acık . • 

' 
Türkülerle gidiyor 
Tahtacı gü~elleri • 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
Yemyeıil ormanların 

Ba, tacı güzelleri 

Yeıile billur bir 
olan bu ıiiri olıı.ıyanırt tola 
güzellerine yabancı Jıol 
•ına acaba :imkan varm·Jı 

GÖKSU 
Sularından içtitim akırlfl 

nberi I' 
€y günümün dotdula Jı' 

dan geçen ıô• 
O bulanık ''•uların kcıJI 

olıan b-
Ey çamlık ormanlardan, 

/ardan geç en ıölı 
Ey aıkı11tın Jotdugu J' 

dan flt!Cen ,ö• . 
Gönlümdeki hatıran ıo1 

dan dah• J 

Göz .)"afım •ular111a 16 
den daha '11 

Ey akı:ımın ciokclufu J' 
don geçen 161' 

Bir akıamdı köprucien I 
hatırlar 

Ey 

Ey 

Pazartesi-Perşe 
Günleri Çıkar 

Matbaa oe idare/la~ 
U:u.n ıokalc 

Telfral: Trabzon· Y• · 
AHU.NE 



D 
n 

1 el 
r 

af 

o Qfın vi 
ld r dedır 

d lll n p hududunda 
rJ 1.:: ard bu. 

etdırcc k ıe -
b vyeradakı ıJk 

n n reket hahode 
u b fdıl yor mub bır 

u bı ıt !y-.nın da ıta} 
ya 8'U turyı; bu u junda ve 
b ılb o r er nzcrınde ıki 

o or u a f r eddı~ıni de 
ılave ctmekd ... aır b. moıoloD.i 
m bu anı e rıne sebeb şı

cı h atrakay ıt !yan kıtaatıoıa 
gonderı mcsın o vuaturyad 
bır r.ıazı ıy nım tcşcı etmek 
ıbtlm h o:kusu u 

Mos o h v ... s ı:j n ı 
mubabuı d<.n prav 2' zctt:sı 
alm n c v ş adeu teııKıt 
ecıerck. C)o.kı beıil nın Lota 
f ade t • zı dunya akı ehnın 
;Jınao f ş zımıoın vereceğı şu 
veya bu aıara bağlı otdugu 
nu göstermeye 111eyy Jdar aJ -
man t ızımtoın tehdıdı altın 
da b14Jun .. n avıupa mıllctJcrı 
e aanıyetlerrnı tcmın çarelcra· 
buım 1101 bdeceklerdır kıs .. c 

11 lma l r uz.lışm t khfterı· 
aı frıu >• tt.cııd ed«:cek bır 
all!t hahnc 2' tırmeye çalış • 
ll:laktiılOtr 

1 me ro kar 
Kars ıkı ~un evveJ yağan 
fıdattu kur )'uzu caen uç bıua 
nıo pt s kaun gırlıiıd..ın ÇÖ· 
kaıuşıur belecııy butun~ çatı· 
larıo temu.lcomeaıoı uio etmı 
ıtır evJrau uzeru:adelu karın 
kahDiıaı bar mc::trt.ye Y•"•adar. 

lt>l:-'t.lkur .. 
Üi Um leomaLl.l CCDiıi1C 

meras mıne gelenlerje beyan 
taııyct eden :ıezata ve bıleaı· 
H yavıumuo ıyıleşebılmc::sı açın 
ıondcrte::e &a, ret iÖıteren 
iöıdoitdor b y EaoduHo1b ve 
rtm dııpı.ı:ıaerı başdokdoru 
bay Mc;hmet Osman ve dek 

d.or Mehmet lbrabıme teşek • 
kur lerıau sun ram 

Rıfat Yelkenci 

av kat zıhni 
Merkeıı vt muıb ka ve icabi-
nı göre d ba uz k mahal ma 
hkeoıc ve d ır r.n 

Adla ' ıddı d"''aJar 
kuLul \ f' J t u ı uuta. 
Jea heyc.uı < 'Le r . 

Ye i:: n s 
k 'da adli-

a No: 126 

Avustury~ 
Vıyan11 - SuulUglinz şeb· 

rinde ıosy 1 sUcr tarafından 
öldürülen b ımvebr,.I r"n h ,_ 
tıra11m test Jçıu kc•nul, o bir 
levbcoı11 açılma merasımiode 
outuk tövlemiş ve yeni avug -
turyanın d bUde soysal sı..1\11• 

temin etmeğe karar verdıği 

ni bildırerek demişrJırkı avus 
turya bir alm n memlek ti 
olmakla heraber bi; bır vakıt 
bir vilayet veya müst mleke 
olmıyacaktır Avustur nm a 
ibetini bizzat avusturya mılie 

ti teıbit edecektir . Şıddctle 

alkışlanan baıbakan t hlıkc 
karşısında aDa vatanın G me 
b için herkesi birleşmı.:ye d~ 
vct ctmişd r. 

MÜ-JDE 
• 

Eo ıon sistem f .Jt c Jer ve 

fenni vasıblarla çekılmıi 

~1EŞHL~H 

8ozca ada 
Şarabı 
İÇlN. 

1311 kC'z getirtdiğimız: 
L E F i s 

Si\ah • B 0 yaZ 
Bozca ada 

şarablar:m1z j 
karantilıclir 

Kana, sinirlere yenilik ve 

kuvvet veren, ittihayi açan 
bazme lıalaylaıdıran tek 

ŞARAP 
Bozca ada şarabıdır 

Taıra ıipariıleri ea çabuk 

nııtalarla iÖnderilir .. 
KiLOSU 

Parakende 3 O K.uruşdur 
Toptancılara tenzilat yapılır 

Yegane dtıpo u 

istanbul 
Bakkaliyesi 

Yarın 

Yıldızda 
• ? • 
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Gazetelerin 
üzerlerinde 

r 
u d ki rı 

eseleler 
P ris Gazeteler muhte 

Jıf meseleler üzerinde mu hı le· 
alar yürütmckdedtrler bu mc· 
1ıeleler fUnlardır : alman ce -
'vebı İtalyan babeş ihtilafı 

r l :ıbcrtia ölümünün yıl 
dömü kHmon;.nın intihabı 
kodos ile ıossiuio karaya huş 
J,.. rı Sovyct Ruıyanın siliblao 
m s1 biricci mesele hakkıad 
g zctcler şunları yazmaktad.r 
Jıır franıız ıngıl z loku ı ğ -
la kalmalı ve aya en muha· 

• f za ed.ılmelidır nıbai aalaş • 
m ya kadar g.ırp DllS Ki mu 
zakerelerı e dev ~ edılmeli • 
dir büyük şıst konseyı mü· 

1 ZE\ erel rı ıçın m ten şu muta 
leayı vurutmek dır Bu müza· 
kerf'll"r tc hdıd tedb,rlen kad-
rosunun asılmış oldugunu göı 
tcrmektedır 

un ve yonca 
munakasası 
:,atın alma k ımıs) onu· 

H.n a~etınden 
" 

Erzincan garnizonu ıçıo 
276000 kılo a~ıncı nevi fabrika 
unu kapah eksiltmeye 252 bin 
kılo kuru yonca açık ekıı.tme 
ye nx edılmiftir ııoan tabmi 
nen tutarı J864o lıra ve yon 
canın tahminen tutarı 4560 
hradır. taliplerin şartnamelerı 
okumak ıçın her gün ve müna 
kasaya gıcccklcrao un ıçın 
2Sg1 lira 5o kuroı, kuru yon. 
ca içıa 338 J ra temıaat ve 
teldıf zarfla ıic birlıkte ıhale 

günü. ~5 2 935 saat 15 de uo 
çın ve saat 14 de yonca için 
erz ucan faka s ha 1ıılma ko 
mııyoouoa murcu.t etmeleri. 

3 - 4 

inşaat müna -
kasa ilanı 
Hi1aliahmcr 
başkanJığnıdan 

Dairemiz binasının 446 lira 
15 kuruı keş fıi tamirati açık 
ekııltmc ıle J 3 2 935 tarahin 
den itibaren yirmi gün müd -
detle münakauya çıkarilmiş • 
tir hlıplerin yü1.d~ ycdıbuçuk 
dipozıtolarile 5 3 935 sah ıü 
ııü saat 14,dc dairemizde top 
ııı cık 1'omiıkona murauat 
ları. 3 4 

3 SAHIFA 

şantrfüj u tulum-
b 1 

T i 
satış artırm 1 

T ANKA· 
SINDAN: 

Bfr l u<; ık b v~ır kuvn.:tinde, iiç hin devfr i 
~c.1~;1 :ım 'e 1- u il: n şlı \. E G nıarka bir adet e](>k-
trık sanı ı fııj ~u tulınnLa~ı on gün ıtıüddt:tle açık 
artırma ~urel.~ le atış1 çık.ır lmıştır . ıh~le nıarlın 
ıkınci cumartt ~i t,ünii saat on da yapd.ıcağ1 nılan 
alıctJarın görmek üzre b nkaya muracatla ı iJan 
olunur . 

İL 
Trabzon mahkeme baş kita· 

._, etındcn 
ac k arttırma ıle pıır va cevri 
ccek g yri meo ulunoe olduğu 
ı~ı kıta tarla ve bır kıt11 ot k 

Gayri meob ulun bulunduğu 
mf'V ı, m haHtsı sokagı ou· 
m r ıı. 

y<1m ııı cicera Y.oyünde 
3190 m tro murabbaında bır 

fındıklı 

T l·d r olunc.n kıymet. 
600 lı 
Arttı mn yapılacağı yer 

ıun, s t 
Tr on adhye dairesinde 

21·3·9.':lb çarşamba gunü i ii.t 
13 14 de . 

1 işbu gayri menkulun art 
tarma ~o tDillLtsı 21 2 935 tar 
hındenıtıbıucn ~d4 7b7 umar.11 
ile T ra bzoa M B. kıt petın o 
nıuayyen DUm rasındaheıkeı.n 

gıöebılmtsı ıçın rıçıktır. ilanda 
yaııh olaDlaı o. n hı2.ia maJü 
mıt lmak ıett.yenler, ışbu 

şartn· mt)e n 9~H 767 dosya 
numarası le mcmuıJyetımıze 
murıcaat etmeudır. 

2 • Aıttırmrıya ıştırak ıçın yu 
karda yazıh kıymet.o )Üzde 
7 ,) uııoetınac pey veya mıhi 

bır bankanın emıı.;.at mektulJu 
tevdı edılecektır. \ 1"'4 ) 
::s - İpotek sabıbı ıd cakhl .a 
dıicr alakcoa hmn v~ ırtıf 

bakin ı.:ıbipl rının g yrı men 
kul üzerıncıekı hak& tını busu. 
sıle f aı:z. ve m.-aı afa aaır olan 
iddı l rını ıştu ılin ı rıh nden 
ltıbareu )'İr11.ıı ~uo ıçınd• evr 
kı müıDıteleııle bırhkte me 
murıyetamıze bııdırıneJe ı ıcap 
eder. Ahsi h ide haklara hpu 
sicılile s bıt o rııadıkça sabı 

bedd n n p y1 şmaaı d n h 
riç k~i l r 

Yarın 

Holkevirı 

koş 

4 · Gösh:riJcn ilinde artırma 
yr:ı iştirak edenler arttırma 

şartnamesini okumuş ve lü· 
zumlu m"lüm&t almış •e bu~· 
ları tamtımen kabul ctmif ad 
ve itibar oluobrlar. 
S - Tayin edılct zamanda gay 
ri menkul üçde.fa bagrıJdak -
tGn sanra en çok arthru.ıa 
h~ ıe edılır Ancak arttırma 
p deli muhammen luymetia 
yüıde yetmiş beşini bulmaz 

1 
veya aatış isteyenin aiacıiıaa 
rüchani ol n dığer alacaldılar 
:,u!uoup ta bedel bunların o 
g• yri menkul ile temın edilmiı 
al caklarınao mc.>muundaa faz 
)aya çıkmaısa en çok arthra· 
nın taahhüdü baki kalmak 
üzere arthrma on bet gaa da 
ha temdıt ve on beıinci güail 
ayın aaatta yapılı.cık arttırma. 
da, bedeli satış iıt~yenin ala 
cağına ı ücbanı olan dijer ala 
cddıların o gayri mvnkal ile 
temin edilmiı alacakları mcc· 
muundaD fazla ya açıö11aak ıar 
tılc en çok arttırana ihale edi 
lir. Böyle bir bedel elde edil· 
mezıe ıbı1le yapılamaı ve aabı 
blebı düter. 
6 - Gayrı menkul keadiıiDe 
ıhalc olunan kimıe derhal •• 
ya ve.ıılen mübıet içinde par•JI 
vermezse ihale karar"i"" ftİbolu 
nı:rak kendis nden evvel en 
yüluek teklıfte bulunan kimae 
atZetmiı olduiu pedelle alma 
ğ'a razı olurSR ona, ve.ya bulun 
m zaa aemen oa bet gün 
mü.idetlc arttırmaya çıkarılıp 
en çok arttaraoa iaale edilir 
iki ıbale . au ~undaki fark Ye 
gcçeu aünler için yüzde beı· 
ten dcaap olanacak faiz ve di 
ğ'er z.rarlar ~yrıca bükme ha 
cetkalmaksızı:ı memuriyetimiz 
ce alıcıdan tahıil olunur. 
m ddc ( 133) 
S tış~ çı ı rılan gayri menkuli 
yuk,,rdo göııerilea 21-3·93Sta-
rihı de Trabzon M.B. kitabet· 
Jigı oduında ışuu ilin Ye röı 
terilen arlhrma ıartaameıi 
daireainde sllıiacaiı ilin olu 
nur 

' tücc~r 
rl f' anla~ılmıştır ki. en şık 

ti rini rn ncuz fıatlerle 
<'k terzılik san'auJe 
ıht \acınızı emnive 

terz OSMAN NURi tllüessesesi .... 

t 

tcoı n cdec-Pf{İniz 

EO • • • • 
uo ia kum '; ç : :Je-
n t-ör ii ı iız . . . 

uamelesi 
ktadır. 

'., .. ' ·t;•'f ı~ ... ·~··\ .. ., ~... . ,· ~-. " -
6 ...... 

TÜC A 17 

Muhterem miişterilerimizin istifade· 
.. ine arz tti~imiz l~nıaraJma kostüm 

fı.ıtleri 24 1 26 VE 28 
lirava en zarif biçimlerde kos-

tümlPr imal etmekteyiz . 

Hazır <'lbi~ çt>şitlt rııııi in fiatle-

\ 

r ndedc> a\ 111 dfrP•·eden 
euzluk vardır .. 

Adres : kundtırarılar caddesinde 
Kazaz Abdtilhalim Zade 
O M N NUF~İ 



( Y t-c 'yol ) 

Alman cevabı üzerine s·.yasaJ 
debren·ş er 

Londra - Alman ceval:-ı 
nın alınması üzerine pıris ile 
Londra arasında diplomatik 
konumlara bışlamıştır. Sır corı 
ıimon franııı elç:si karben 
cdrbin ile görüşmüşdür. logi1 

tere kabinesi londra ile berlrn 
arasında doiıudan doğruya 
müzakereler açılmc:sına dair 
ve bitler tarafından vu\cubulan 
dante cevap vuecektir. Bu 
mesele ıimdidrn ya ıircon si 

Gayri 
Ku:uı lcöyü 

Akcaabat üstürkıye 

mon ve "a be eoı:ı'n l--erline 
g tmelerını yahud kı bya fon 
neuratın londr ya gelmesıoi 

d erpıs ettır n şt.... h tuz bu 
babda bır kara ver ılm ş değil 
dir. ing lız kabinesi meselenin 

aldığı şekil bakkınd ~ ç :r.şanba 
günü tenevvur edecektır. lakın 
alman payıtapt ıoa bir İngiliz 

nazırının gönderilmesine kar~ı 
dipıomatik mabafılde şıdd:tlİ 
bir cereyan vardır. 

Ce 

podab ne 
•dh oda ı uç sof 
taı af dan guo ş go ur 
karşı fevkelarle ne t 
de çıcek b bçesı s r 1 ç.o 
maz"ut ve metın bır - s 
h .bi gideceginden -acele sat· 
lıktır. görmek almak rnteyen· 

J 
ler harunlarda b v s fv te 
muractat etmelıdirler. 

mengul artırması 

mevkii hüdüdü C'Ö ümü 
.. guney ıki tar fı l·anlc.,l og'u S.ıkır \e 

ve tariki <\Dl ile mahdut. 
d e • ' .., 

Akcaabat zir- - bankasında l: 
Yunan tabus odan bekim madnskava nıt o 1up snh m k üz re malıyeden z t r. " 

de'f' 1oluoan evı.,.fi yukarıdn vazıh bir kıt'a tıırh onbeş lıra bedelle ·s: 1 11\ctır. 2- m rt 9 S cu r 
teıi günü kati Hnle yapılacakt • r. talip olanlar akcaabatta ziraat bı:.okasıoa muracaat ets l r 

1 - 3 

' -- --

G 

IC 1 \ 

yrı menkul müzayede 
temdidi 

So ;-ğı Nevi M.N. K N L 

·d;D:"cı oğ u bFne 114 ~700 

ARLIKDAN 
c s \ saır evsafı yr z,Ja gayri n>t>nkulon yef 

t l p rn~ ur etmt>diğın<İt'D 28- 2 935 perf' .. 
müddetle temdid edilm işdir talıp ol•' 

yı.:. u ult d ritolarile birlıkde sut 10 buçukda def 
d r kda muteıekkıl komıeyooa müracaatları 

-- ' . .. .. 
. ... . ---- _,.... ___...,._~ ,.--~ 

~ L:ıf değil isba e ıyoruz 

YERLİ fabrjkalarımızın 934: t·neşı dayan1klı. fevkalade iitü tutar. l > n 1. llf'~<'nilmPm~sı nıümkün olmavan sufi vün 
J ~ 

I 

I 
\ 

kumllşlardan harçları bi nnci v~ rl ik işi nıu ha yy~rolmak şaı t lt" .l:ırk .k k t 
22j23, 24, 25 JiradırOLTULUlnı~u-.ıku rn. ı 

liraya kadar .. kostümler . 3 liradan 14 hı a~ a ı... d• r 

IJ;?r BA 'fLAR 
Her hafta kostümlük 

. 
yenı çeş 

Hit;bir Y• rde bulamadığın :tevı.ıı ı okş r kumC"ş 'nrı . 
ar.cak Ol T U l U Depo$ında t.1.1 c c ksr. ız . 
Tecrübeıi meydanda Sip-.hi prz.1 mdc kı 19 

li numaralı BÜYÜK DEPOYA br 
kere uframok rehlom değ l h kıkati 

,öı !eımeğe K A F J gelır · 

215 knnıştau 16 1 ıa)a kad~r 
kumaş l acaksHı .z . 

Hakiki kız m rk endıkalar ... taklit elu 
' . HARIÇDEN SIPA 

trabzon sipahi pazarı - ----

i A 
19-17 

MAT ·BAA ve G 
UZUN$0KAK KONAK CAMİi KAR 

YNINDKİ YENİ YUV 
MATS İŞLERİ 

D 

z 

tuml rı 17, 18, 19, 20, 21, 
n 2 liradan itibaren 44 

h· zır kuma'$ elbiseler. 

BAYANLAR !SU 
er hafta mantoluk 

y ni çeşit , 
.> r Çocuklara h zır ve iamorloma 

h r ~ ş t MANTOLAR 
AIL. rrrı J.cb I i Endılo Eı voi cin• hazır 

p 

1E 

o <ı r J:. ın ~,,de o,'mr) en mantolar 

u1'permtabl . prırdüaüler 

Altı lır dan it ibarEn başlar 

lt r.:c. .ı nıalınaa loptcn ve porfllur.de 

eörülmemiı ucıuluk . 

s a ene mükafat var 

' 

• 

o ULU -- -
• 

p 
1 1 

~2) 

T ES i 
OLİS KARAKOLU 

• 

OL 
s ı n ıç n veıımli olDı:ığı çalışacak 

o c k veı mli olmaaı için, içınızden 
Rrımi dairelere , müessese! rP , bankahn , tüc.ctrlara, 

şitketlere ait her çr ş:t dcftu, crhel ı m kbuz, çek , zarf 
kağıt başlıkları kerh•izit vr s ire en güzel ıekil ve en 
uyKun fiyatlarla bı sıhr ve ciltlec'r . 

g çen anu " ~ ı d s'ıden bekliyecckt:r. 

Uzak yerlerden v~rileo sipıırişler hemeo yapılar ve 
göndcril:r . 

Ş ' n , et m }et ıç• n flıydalı oh il l ütün 
oı. r '\'El\ )CL11> 6l: lll r.n liÇıkhr. 

~~-
~ ~'~--~----.-.. . ..__..... ____ __ 




