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Fındık mustahsillerine: 
•Bir fınJıle mü•tohıill~ri birlili lıarıınaz o• 6ir banlıa yapınız .• 

Biliyorau•uz ve bili}·oruz ki, b•şl•dın11, Birkaç ıü• içiade 
her biriniz. üçyüz betyüz bin piyan hen6z adamalullı kar•· 
lıilodaa bet bin , on bia tul••••t fıadıklarla dolcl•. 
•e daha f az.l• kil oy• k•dar: Siı piyaa•J• f•zla mal arz· 
fındık iıtıbul eden yurtt•t· ediace fıa\ların çek •t•iulaa 
ları 11 z . •çılm•ııaa meydan Ye farut 

Mabıu üaüz yiait mıh • nrmit old•auz , o caaım 
ıuldür • dünya piyaHlannd•, mıhıulüaüıü oa 1'eı oa 1edi 
aıaladut olan rakip memleket karaıtıa Htmaia b•ıladıaız. 
l h d · - Arada• biı'aı z•••• ıeçiace, er ma uulüaden aıma uı· 

t611 bir mevki tutmaktadır . prop•i•adacdana oyunlera aa 
Ancak yine biliyorsucuı ve bııldı, artık PİJHaya !•aılı 
biliyoruz ki, bu üıtüa Ye da· ••I iameie .. baılada, derkeaaa 
İ•a ttıiz olaa yiiit m•bıa • fiatlar birdea yükseldi. acele 
lia&z , aiıin eliDizdea çJkıp edip •alııalial eliade• çıka· 
dıı iilkeierde yiyicileria elleriae rular ka1&etti, aiar danan· 
ıecinci1e kadar birçok dal • lar kazaadılar. Demek oluyor 
talara ı tutulmakta birçok ki aht •erit itleriade , bele 
•Jualara tabi olmakta , ıizia böyle memleket qın alıt Ye· 
ıattıiı111z. fiatlarla yiyicilerin rit iılerinde gözü kapata ıi•· 
•erdiii ve aldıiı fiatlar ara· mek doira . deiildiı' , bilıili 
l!nda dailar kadar farklar olmık, rakip memleketlerde· 
bulanmakta Ye ba aradaki ki ••hıal mikdaruai iyi li· 
b&yük farklar• , ıiz müıtab • reamek, ••hıaliim&ıi ıatbi•· 
•illerle müıtehlikler aruıadaki mız •emleketleri, ekoaomik 
•iiteva11itler 1emektedir . Ti· daı•mları 1'ilmek , •e..Jeket 
carettea makaat, ka11nmık • aııra alactlarciaa ıelecek aeı· 
tar, onların ıayeleri de ıiıin leıi dialemek, •çalacak hakiki 
•eafaatiaiz deiil kendi men· fıatlari ;,beklemek liıımtlar • 
f•at ve luunçlarınıa temi • ıiı baalaraa laiç biriai 1ap -
~d~r 

1 mıyor1aauz 

Yeni mahıulüa idrakine Böyle teker teker kalciakıa 
t•a111a ıaraaıada bir ıey kal • Jİ•e hiçbir t•Y 1apam11acak· 
••da · Geçea yıba Ye ller llnıı. Biliı'ıinzJ•, bir elia aeıi 
Jaha piyaıa kuruluı Hzıyetiai çıkmaz, birl~ıir, bir birlik ka· 
flipbeııı unutmadıaız, ilk öa· raT1amı ıiıe Jlıım olaa ~laer 
ce ıızı, 1ü1a fıyatlar düıecek, .. ,i epeair '", .._ iat••ii• 
~•b.uı çok ucuz ıab acak diye maJ6mati kola1ca eltle •t•ek 

••daraalar , eadiıe1e HYk imkl•luım balabilirıİllİ& ••• 
edenler, korlr.ataalar ye "aiha~ Vakit ıeçmedea, de•leaip "to-
Jet 11caz pahalı bir aa önce plaaıaaz. derdiDiı birdir, •it· 
••lıaızı 1pıyaıa1a dökmeie terektir , Ye lauu çaruiai 
teıvik edealer olda, baau ıize ancak el birliiile balabile · 
Jiiıiiaiize karıı ıöylemediJerıe cekıiaiz ! 
•rkadaa çok kurnazca, aıtaca Birltıttir , bir birlik karu· 
1•Jddar, ba yolda prop•i••· uaıı, ıarecekıiaiı ki, ilk ko· 
da J•ptalar , aiıJdaa •iııı , aaıacatıaaa it , bir • fıadak 
kalaktau: kula;a 1ayıl•• ba miiltahlilleri baakaıı • m kar-
llıler bemen her tarafı, kö7· mak iti olacakbr • Bir faaciık 
leri kaaabaları biı'dea detaıta baaku1 , ıizi kerayacak Ye 
•iz, mabıaUiniiziia kuramııım kartaracak ea •••ti İfİDİa ba• 
dılaı beldemeie lüıum ıör • dar İfle 1 
llaeclen piy•Hya alua etme;e YEN/YOL 

Filistinde 
Ankara - F ıliıtiade Yali· 

J•tte beı.61 bir aelih 1oktar. 
M&aferit ıuik•ıtler çete 

lllulaarebeleriade t•hrıbat de· 
•ıaa etmektedir. 
k H•yfada deniı kallibllae 
b~llata poliı karkolaaa bom 

r . •bı.ı,ıır. 1 
_ Göze çarpan 

SO~AKLARlN TOZU 1 
Biraz raölr etti YeJa bir 

Oto•obil sreçti mi, ıokaklar 
:~çll•eı bir bal ah1or. eı,ı. 

11 laal taka•ada berke1ia eli ... 
lll•daclu , tez 1atmaktaa 
ı&ya kartalmak için ı 
Arazoılar pekiJa ıiiade bir 

.. fer ıalamık ıartile ıokaklara 
~ıdaa, kurtarabilirler., Ama 
Jecekıiaiı ili ıalar akm11or .• 

:an ,~k,_biı deaiı ıayaaa 
raıı111 ••• 

lalı 'tanı ki, Şarba1 Yekili· 
oL 1 Klmil Dedeoil• ba 

c & ~::··· iıicle bııut•ıkta tel 1 J 

HAVA 
Yağmurdan bozulan 

Mahsüller.-. 

Haı'r.rı orta'adık, laaYaJı&• 

11 dGıenıai balamada.. Ba 1d 
J•i•arlarıa aak 11k J•fıfl, 
ıİIİD. ntabetia çoklap çok 
malaılller içia zararla olda. 
Ba laal fmdak maluuli içia 
iJi bir allmıt tleiilclir. Çok 

1erlerd• patate1ler1 paı tur• 

mq, ıojaa, ııaka ıibi mab • 
ıtlller de boıulaaia Jiz tat • 
•Dfllll'. Yaimaraa ba lu.W 
:urarla11u kaqı ıetirdiii fa1 

da ela Jtk clejilclir, ot bell• 
;udaa laaJYaalar llkıab ıek 

•••ektedir. Ekilea Y• ekil • 
••ide ola• mııarlarla, ti•clikl 
laalcle tltlaler İJİ bl1l•ekte. 

dir. yat• arda• •• cok iltifa 
dı ... ..,.. kıı dikil• 

J•ai fuaclaklarclır ., 

Doğu i 1 ·zde alkınma hareketleri • » 
>> » Çok yakında gündelik «Yeniyoln da .•. 

• Y•i,,ol.• pntl•lilı fılı11tofa 6aılıyoctıfı p11 artılı ~alt yalıınlaıtı • Y•ni lıdfıt 

•irelılıepleriıei •* ı•Mt••İ:s, ıi,,.Ji tle , •İpariı eHifimi: yeni lt.araladararu 6alıliyor 

H-.;...,. •••'-ıl• pffalilı • Yaniyol• •nazır 6elıleyiniz , ) 

K6ylertle , Ke•o6alartla Şelairlertl• , 66tan lıallıınma , ileri witme laarelcetlerini /ae 

pn .. Y Mİyol. ..,,.,.laranJa •"•"' atlım talıip eJecelıaınıa . 

• Yeai,ol. 6d.>İI' p~l.Jliini& H tlai•• olı•yacatcnıa ö~lü •a:ıdenia olaca/dır • 

REKLAM 
ildalara İfİ• 

Şimtli"•• llh1ra • 

caatla yer .ı .. 1ı 
Oe y e r l•fmai 

lıbımtlır ·• 

Hope - Rize 
Şehir yolu açıldı •• 
ArlYia ( Ôz~ı ) 
Çoıala iliaia ilk faali,.t 

1erileriatlea olarak, Tlrk llİI· 
letiaia kalar .. ..a.k 99 6Mla • 
klrWdanaaa bial:air •iıe•._ 
bir kilçlifi cle Hepe - am. 
ıalail 1olu olcla. 

Bir kaç aeaıtle •• 
labilectk v•••~ 
laa. Çonla ....... 
tqeJ.ltllleri •• •• cl.i•ll 
it arkatlqlanaaa Jllmek •• 
alileri •• 1sa1ara... T•k 
.Wıtlaia • .,. ... -- .... 
de iki 41 ıilta kau lü ı-.. 
iciade etomoWlia ,; iti••-.. 
acu•1fl1r. 

Calllallri1etia çelik iratlui 
ile Yarthıa laer tanfmcla ca • 
lleca J•palmakta elaa W.Wr 
l8İlal .. biri • - ........ 
Yarclu ita klfuia• keatliai 
rıatertli. 

S. Juia feclaUr Mlk•a• 
b• feJiıli phf•...,_ ....... 
liacle alkltluaak bere Sitlea 
Çorala Yaliliai• ••Mlliatla 
bl10klerimiH 1u•klaıa. ita 
fe1i&li ph...... ima bir ter 
clmeli olu tel 1uaları ı reti 
.,... ... ;.,a ,..... ... : 

Çoılnua •• pa taltiaba 
ai•eüeri1le ........ uil 
Tlrk kl1llllala Lra.leaiı 
dailarJu aaıi re J•parak dal• 
ı•, ctaı.a Jlbal• c ... _ • 
r•t •• ••• 1u1ı kerac
•••ıili Atatlrk'a.aze illa 
i.atldıklan•ı UJDM laalkm 
kalblaia ipatlu repnk li 
,.,. ••llİ ...... fmcldda Mil> 
J• ••rkeıiaia ta J• ... tlald 
,.kan AINa .-.... keaan 
.. -t 16 ela 1eldık, 

Çabfkaa iüre arkatlaıla 
rı• Hopa ka1•aka• Sallrl. 
D mir, AıbaYi ( 1..U,_4 ) 
aalaiJ• •lcllrl F epi. Viçı 
( Fıadıkh ) ulai1• •ltllrl 
Nai•, •ill1et ufia •ldlr 
••kili llitllat •• f• ••urla 
n 11. Ali, Halil Fedakar 1W 
laa ............. Wr , .... 

•• 

Çok vakında 1 
YENİ~'OL'Ul 

100 » 
; " .... - ... "' .., .. ~.· ~ .... ~' A O 

• ,,.. _ _, J __ - -~------·- .,_ ~--

Para-,a a/•eai•ınıa .. ı 

&ciiii;ii~~\ı;~1ftfi;~;t1 

Atatürk elçileri kabul etti .. 
Aakara - Polo•J• ll&riik elçiıi ile Bulıariıtaa elçiıi baı&a 

Ca•ar Reili Atatlrke itimataam9Jerinı takdim etmiflerclir. 

lran Şehinşahinden Atatürke 
mektup 

Aakara- Atatürk ıaat oa ıekiıde iraa b&7&k elçiıilli laıa 
ıul olarak kabal etmif ve e'çi Camur Reiıiae iraa ~laiafalai· 
ala el ruaıı ile bir mektubua Yerm•ıtir. 

KA UTAY TATİ EDiLDi •• ,, 

Üyeler intihap dairelerini dola
şarak halkla temas edeckler ... 

Aakara - • Ka•ataJ bariialdi toplaataaaada ıüadeliiüade 
laaluaa ka••• IAydıalarıaı mii:nkere ve kabal eıtiktea ıoara 

, Wriaci tefli• 936 taribiadeaberi hikfamettea 16aderilea kuu 
ll,.u&an iata~ eclilerek elde mlhim bir it kalmamıı olclatu • 
dall IJ•lerİa iatilaıp daireleriai dolaı•aluı Ye h•lk Ue t .. _ 
,.ı..ıui içia teıkillti e111iye kaaaaaa 14 &acii maddeli mi· 
cilNace meclilia law nae toplaah tarihi olaa ikiaci tepia 
Wriaci puar ıl•I•• barakd•uıaı dil•J•• takrir okaaarak ka • 
Hl edilmif Ye bqkaa Abdallaılik Reacla ltir aö1leYle ka••l•JI 
tatil ıtıliftir. 

çoap atqi11e dlf uek, bir 
ıeldaruua birkaç aeaecle aa • 
cak rapalalailir tledılderi lao • 
pa - Yit• 52 kilo•ıtreli k 
,.ı. iki •J ıilti kan bir ıa 
...... beter takabaıa iiatl • 
.. pkarak J•pbldaruu Ye bıl 
la Ca•laari1•t f lllku•etiniD 
çeHk iracleliaia rer, Jer J•P 
bit lli••tlviaclu biriaiae da • 
laa iriftirtlikleriai tlkraala 
ılrtl ... 

Yart icha ıoıkaa Yaıife 
afkU• clar•aclaa çalı,.. fedl 
kir n temiz Tirk milletiai 
taaıbraa t.• arkaclatlantaktlir 
le ... ,,, •• Jlbek laman • 
... ela blJlece takdim edi. ;;... .. 

li1le arkaclqlarla Çorab 
iliaia fetlalrl.r..Ltaaa ıoa olmı · 
J8'1 laa feJidi illerde bli16" 
Tlrk .Weti icia Japalmı1acak 
......... , .. k clai roktar. 
Baraclaa, Kuacluis lrıJdana· 
tlaa laallaa içtu· . •••ril•ri•i 
•• ılkraalaraaa bildir•ek 
ulati1arbia ela J.an• dütdll. 

Çoıaı- Valili 
B. ıoR~4TAN 

EVLENME 
C, H. Paıtiıi bııkaaı iti 

barla tiiccarlan•ıadaa laa,, 
Ruhi Uralan lnza l:aa1aa Nııare 
il• muaf ıeaç taccarlan•ı& 
daa Ömer Sarabaaaa eylu•e 
töreai perıem lte ıiiaii akıa .. 
baJ ÖmeriD 8oztepecleki em 
de ıüıide claYetlder lııaarile. 
icn eclilaiıtir. Te\rik edv 

babliyarhldar dileriz. 

Az, Oı 

BİR DENEME 
Şu azaaıokak caddeliai 

olaaa lıuııa çamarclaa Ye laele 

daha 111ade Ja&aa toıclaa kar• 
tarmak içi• parkeleıtirıek ol• 
maz mı aaaki ? her aeıae bir 

parçaaıaı J•pıak, iki iç Jalcla 
J.itmiı , daima 1ok yere mu· 
raf ibtiyuaaa da 108 •eril•if 
olar • 811 tar11a acuılap ... 
laıılınca biç ıüplae JOk ki d .. 
••• da ed lir ba ite ·ı 

B. it, 
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ÜÇÜNCÜ DERS 

SINIF 
INKILABI 

RECEP PEKER 

Hiiriyet inkılabının getir_ 
diii liberal fikirlerin bir kolu 
da çal11ma ıeıbeıtliii idi. Bu 
aerbeıtliktea İstifade eden 
patron tabakaD ı , bunu iıçi 
ıınıfının hayatı alebine kulla· 
aıyor, tabii bunun neticesin.le 
feDÇ Ye dinç kütlelerin teşkil 
ettiii İfçi labak111nda da bu 
duyrunun t a m akıülameli 
olarak uyanan bir 11aıf ıuaru 
~ittikçe ıenitli7orda. Bu ÖDce 
küıme, ıonra nefret Ye nefret 
laiııi de hızını arbrarak niba· 
yet bir öçılma difeii haline 
Yariyordu. 

Patroalar üı ünlerini uc.ı l 
maletmek için üç yolu bıld• 
Ye meıru fÔrÜyorJar ' : 

1- Keadj yurtlaranda bu. 
luamıyan bam maddeleri ken 
di ıınırlarnun dışındaki top. 
raldarclan kol~yca tedarik 
etmek. ba ıurelle liberal poli 
tikanla cari olduiu devletler• 
de • ıdeyJet adamları ıınlraım 
toprak edinmek yolunu kova· 
lıyorlar Ye bundan ko11oni po 
litik111 geniıliyor . buralarda 
ycrliyerin bütün kuvvetlerini 
kalla•arak elde ellikleri bam 
maddeleri r onlardan • kolayca 
Ye yok pahuın• aat~ almak 
imkaala'1nı temin ediyerlar , 

2- lıçileri mümkün oldu· 
iu kadar fazla çalııtırıp on· 
lara mümküaa elduiu kadar 
aı ücret Yermek Ye iıçilerin 
çeıidli ııkıntdarına: kayıdııı; 
kalmak . ı bunun nefü:eıinde 
İfçiler araıında talaammül edil 
meı; bir ızurab doiurur . 

3- Ham maddeler fabri · 
kada ürün haline icldikten 
ıoaara patronların bunları pa
haUya satmak buıuaundaki 
ıayntleride ayrica üzerinde 
daralacak bir ıaoktadır . Fa b· 
rikacılar çok karlı ~yrıca fi 
yati•i korumak için araların 
da anlaıma yapıyorlar • top • 
tan alıp perakende aatan ta • 
cirler de müıtehlikle:r aleyhi 
ae fada kazanç ~o.alıyorlar. 
Ba hareketler, bütün müıteb 
tik laalk tabakalarında, büJük 
ı caayi Ye ticaret 11biplerine 
karıı derin ndret duy&uıu 
doiuoyor. 

Bu ıuretle üç kaYia ceb • 
hui kuruluyor. bu cepheler 
dell biriıi, o zımınki ııtili 
harekctleı~ne Ye yuıd dııı• • 
daki bir takım ina1anları ken 
di uirleri haline koyma tema 
yülüne, emperyalizme karıı 
ola• mulravemettir ki, bu, bu 
ıünkü menaumuıun biraz 
dııında kahr. 

ikiaciıi, patı onların kendi 
ke1elerini doldurmak ı çia, Da 
yanılmaz bir tazyiııc çemberi • 
ne ıokmalarına karşı ııcılerin 
mukavemetinden Coian müca 
deledir. Gözden ıeçirdiiimiz 
ııaıf inkıliplar1 mevıuunun 
aıll dokaaduiu rokta, budur. 

- Arkaaı •ır -

Kamutayda 
kanunlar 

B 11•in lıamatayın toplan• 
haınlla ~eltilı lıar. ana ile tür Jı 
ce~ . kanananan bazı madde 
lerının clatittirilme•i oe 936 
7ılı hit~caina aS,180000 lira 
l••lıtıl4tle lalaıiaaı ••rilrn .. i 
l11ılılı111tltıld •an•ıtlar lıa6al 
•'ilmi11'1, 

(YENIYOL) 
S!WWWCL! 

Atatürk 
Eskişehirde hava kıtala 
rını teftiş buyurdular .. 

Yürüdükçe Göreceksin 
Fakat, gördükçe sen yürü ! 

Ankara - Rei•i camar 
At:ıtıirlı dün •aat onda Eıki · 
ıehiri ıeref/enclirmişlerclir. 
Çukurhişarda bir tayyare filo 
muz tarafJadan ıelimlEuan 

Ulu Önder Eıkiıehir iıt11yo· 
nunda vili•et erkisu. kolordu 
kumandanı Ye kararıib erki 
nı Ye zabıt•nı, belediye reiıi 
Ye heyeti C H. Parti!li erklnı 
tarafından karıılaamıştır. Şe · 
bir bııtan haıa donanmıfbr. 

Atatürk ıokakları doldu· 
ra n kesif bir halk ta bakuıaıa 
coıkun tezahurleri arasından 
ıeçerek kumandanlık, •iliyet 
belediye ve C.H. partisi dai 
relt.rİni ziyaret etmiı •e bunu 
muteakip bava kıtaJarını •e 
teıiaatini teftiş buyurmoılar 
Ye tayyare meydanında uçuıa 
hazır buluuaa tayyare f!loları. 
nın yaaına giderek filomuzuıa 
toplu YO münferit qçuılarını 
görmüıleıdir. A~atürk burada 
müşabade buyurdukları i•ti • 
um ve yükıek tekimüldea 
dolayı luymetli bayacılanmızı 
h:brik ve takdirlerini beyan 
huyurmuşlcr, •~ kumandanlık 
defterine ıu cümleyi yazmıı • 
lardır : 

Çok sevinelim ıördükle • 
rimden. 

R~iıicumur Atatürk 

Saet ikide iıtaayoaa avdet 
le ayni heyetlerin Ye Türk uç 
maalarıaın ta-imkir tezahura~ 
ti arasında Aukaraya hareket 
buyurmuılardır. 

Dünya bir clefirmen, ha 
yal bu cleiirm~nin üd üıte 

binmi, iki ta,ı o• İn•an ba 
ilıi ta, araaıncla e.cilt!n elan• 
cilıler wibiclir. 

Beıerin lı rıyaii, kaoaıma 
ümiclile yaıaclıtı r<'fah se 
.aaclet ancak ba iki taı ara· 
ıınclan •ailam çıkanların 

malıdır. oe bu pek çetin mü 
caclelecle mauaf falı olanl•rın 
adedi hiç Jenecek lcaclar az. • 
dır oilum ... 

Daha wö:.clerinin at;ılclıfı 

andan itibarert bıı •aoaıda 

yer almıı, 6a ilııi taı üzerin 

ele aıılı duran O• claneleri 
onların afzına alıtlon lo,bcı 

ya, of ufa 6İrmiı bulanacalt . 

•rn • Yani haz.ırlonabilmen, 
luıuoetlenmen icin ne zaman , 
ne ele zemin meocudclar. Ve 
iıtJ banan içindir ki maoaf· 
fak olmalı, ~öriınclütü lcadar 
iolay oe /aer yiticlin harcı 

delildir yaorum. 

Ba bir ıehikle bir ıefir 

""Hında tecelli edecek •avaı 
ela üıtün 6ele6ilmelc it;in eo 
oef a it.ofa 11e kalbi temizce 
yıkayıp lıuooetli bir Juy•,, 
uzaiı 6Ören oçılc bir 6ÔZ 

ve tamamen makul bir ifade 

Japonya ile mançok 
arasında anlaşma 

Ankara - Japonya ile mançoko arasında man
çokoda japonyanıo hariç öz memleket imtiyazlann 
tedricen kaldı tılması hakkında yeni bir anlaşma 
y J pılmıştır. 

konsey ve edenin kararı ! 
Ankara - Eden mılletler cemıyeti konseyı ~eisi 

sifatile konseyi bu ayın 26 sında topıamağa karar 
vermiştir. 

Filistinde kanii hareketler 
olanca şiddetile devam ediyor! 

Ankara - }\hstinde grev tesanüdünü kırmak 
stoycnJeri cezaiandııma yollara çivi dökmek ve 
huna henzet harekeı lerde bulunmak maksadile 
gizlı müslüman ceıniyetleri te§ekkü1 etmiştir' Dün 
yeni hır ingihz taburu ğelmı§tir. bütüıı memleket 
askÇr ve polis müfrezelerine kar~ı silah ve bomba 
atılmak surelile suikast yapılmaktadır. ve mahsu1a 
t n yaktJnıasına devam edı!mektedir. 

Dün Kudiısıa Beyıulharemcle bir bomba patlamı,flır. 
Trenlerde makinıstlerin yanına ıcı. hında 

aynı vazifeyi görmek üzere ·ingihz bahriye 
neferleri konınustur. . 
GENÇLER . KÖŞESİ 

Gençler için yer ayırıyor, 
)'. azi müsabakası açıyoruz ... 

Yakında ~ünclelık çıkacak Yeniyolcltı (Genfler İfİr) •iitun· 
lar ayıracak yen& yetiıtn oe yetiımekt• olan iıtitlatları , tanı· 
)'acak, tanıtacak, ııen'i lcalemler araıında ycız.ı mıi•abalcaları 
at;acak, en 6ÜZel yaz.anların yaz.ılarıni her ,Un Genfler lcöıe· 
ıinde n•p•tiec:ek, ııenf iıticlatlarla çolc m•ı6ul o• alalıactar 
olacak, yetiımel~rine hizmet et/ecefiz. • 

Gtnç kalemler araııncla Ofacojcmız ( Y u~i mi•abaAıa•ı ) 
Hikôye müıabakaıile ba,liyac:ak alacaıımı~ yazılar ınce bır 
dikkatle ıefilecek , Üfıinciiye kadar kozıınanların hika)lelerı 
(Genfl•r Jıö,uincle neıreclilece/c ue bu ıaıatle hikaye mü•aba· 
ka11ncla kazananların yaz.ılarını daima İ•tiyecek oe belcliyece· 
tiz Şimdiden ııınçlerimiH taozi,,e ecliyoraz : birer hikdye ha. 
z.ırla•ınlar. Hikayeler çolı azun olmamalı Yeni)Ot'u~ bir buçu• 
ıütanunu 6ef memelidir . Hikaye mii•abalıa•ına 6lrecelı olan 
yazılar hdzıranın birinci ııiiniınden iti6aren nihaycl bir hafta 
İfint/e iclarehanamize tı6nderilmeıinin ldzımıı•ldili 6•f•n na• • 
halarımıztla ya:ulmıı•a da olıayııctılarımı~ın bu mfıtltldin pak 
dar olaafııntlan hala mali d•aO /aa~irana aını iatemeleri ıbe· 
1in• ~a;ıılsıran Atabıılılı HllUlnlrt ••lll•IN/fflfl•r IHlllfl!'ıllJr. 

8 [ OGLUMA 1 
ile clizwinlemek ; Pek clofra 
ve müfit clıi,ünce ve ıözlerin 
lıar 'ı•ıncla yükıelec"k itiraz.· 
lara hatta. ben ona haddini 

bildiriTim ,eklinde ıaorulocalı. 
tehditlere aldırmadan done .. 

cikler ara•ıncla topla!uiu, bir 
lili temin şart olar. 

Takat ıanu ela unutma ki 
bu birlili teıkil edenler ara 
ııncla Ja yüzüne ıülclütiı hal 

Je arkanclım )IUmrulı ıalla -

yacak, küfür •aouracok •oy· 
ıuzlartn t;ılı ınaıı pelı lca • 
bıldir ! 

H ?r adımda bir mü,kiılü 
cleoirmen ue her nefute wö· 
iü•leıeceıin manioyı oıman 
lazımdır. 

Dediiim ıibi dünya pek 
acayip, İn•anlar pelı tuhaf a 

dırlar. E•et .. Sona pek yakın 

wörünıı'ülü hala• a;z.ınclan 

lokmanı t;almaia t;alı~clıjjını 

oeya çalınmaıınG yardım etti 

tini eörecetin do•tların ola • 

calıclır. F,ı/ıat aldırma, temiz 

tut kalbini .• Mukabele ec/ece 

tim diye İn•anlıiını unutma 
ve İnme onların Hoiyeıine ! . 

HALiT MUZAFFER 

Atatürk 
Hariciye lıonoiınclaki toplan 

ııya riyaut huyıırclalar .. 

Ankara - Reiıi Cumur 
aaat 19 kırk beşte Ankarayı 
teırif etmitlH ve r efakatlerin 

de Baınkil lainü old"iu bal 
de doituca hariciye konaiıaa 
ıiderek orada toplanan icra 
•ekilleri heyeti•e riyııet bu • 
7urmuılardır. 

Kamutay bafkını Renda 
ile renel Karmay haıkanı 

lıla11şal Çakmak da içtimada 
hazır bulunuıuılardır. 

Kadın 

tayyarecimiz 
Eıkiıebir -- Haziranın J3· 

dinci paı art•ıi &Ülli iıtaubul 
Yeıilköy tayyare meyda•ın 

dın uçarak Baraaya ıelmiı 
olan kadın tayyarecimiz ba :-

yan S . Gökcen buiÜll Hat 
ıekizi kırkbeı it::Çe Buraaclan 
tayyare ile uçarak ellıbeı da· 

kikada eakiıehire konmuıtur. 
Spor tayyareciliiinin ikmal 
etmek üzere bulaaan bayan 
Gökcen Eıkiıchir tayyare 
okuluoda ukcıi tayyareciliie 
baılaauk üzere orada kal 
mııtır. 

Kızılay 
kongresi 
Kızılay ba§kanhğından: 

Kızılay konırre•i toplan • 
mak üzere 10 - 6-936 çar • 

ıımba ıünü ekıeriyet ulmadı 
tından nizamaame mucibince 

15-6-936 paıutui 11at 
20 buçukta •oplanmaya karar 

verilmiılir. Bütün Kızılay üye 
lerİDİD kııılıy b~DHIDa ıelme· 
leriıi dilerim 

• • 

(---...,.--- . ----:--, 
\ SEVMiŞTi ) 
1 BU Gönlüm 1 

( 

Edebi Büyük Ro~ın 
Yn : Durma, Türkmen otla' 
~ (30) _) 

Ogün Sed~t dere keaarıu 
dm gezinmeğe r:tmiı, bu fır 

aattaa iıtifade ile tanıdıtı bir • 
bıhkc,nın kulubeıini ziyaret 
etmiıti. 

Sedadın okumuı yazması 
kılıiı kıy af eti yerinde efendi 
den bir adam olduiu lulde 
güzel yüzme bilmeıi, kürek 
çt:kmeıi balıkçının pek hoı o 
na iİtmifti. Adamca2ıı Sed• 
da Adeta preıtit ediyordu, 
ara11ra beraber balıia çıkarlar 
aiları çekmek için Sedadan 
büyük yardımı dokuaurda. 

Bahkcı onu birkaç defa 
kulubıeaine davet etmitti. ~ 

Sedat bu ailenin aamiaıi 
bir dortu, hemen hemen .§bir 
akraba11 ,ulmuıtu. Çocuklar 
oau uzaktan gördüler mi bai 

rııarak iıtikbaline keşarlar, 
daba çabuk eve götürmek 
için •teklerine yapışarlardı.~ 

Canı ne vakit derede bir 
saadal geıintiıi isterse kayıit 
na almasını balıkcı Sedattan 
iararla reca etmiıti. 

Sedad da bu müsıadeden 
ıık ıık iıtifade ediyor, ; fakat 
ihtiyar ada•ın •ilanmı çek • 

mek falan 1 gibi hizmetlerle 
ba nezaketin mukabel~i ıü" 
raaını eda etmekten hali kal· 
mayordu. 

o akıam Jba•a rüzeldi ' 
ıüo ' ateı rearinde bulutlar 
içinde ggrup ediyor, aahrala 
ra tarif edilmez bir ıüzellik 
çöküyordu. ~ 

Sedat derede yine bir ıe · 
ziati yapmak iıtemiı, çeketinı 
ıapkaılnı çıkararak küreklere 
ıeçmiıdi. Kayık dereaia bili 
akıam aydınhklarile penbe 
iÖrÜDen lllfHI Üzerinden ka • 
ytp g"derken Sedat 1..hazin bir 
türkü söylemeie baılam11tı. 
Gözlerinden )'Aflar ıeJecek 
kadar mütee11ir ve coıllua 
b•lunduia bir dakika aabil • 
dea iıminin çairıldıiını iıitti. 
ıözleriai ıeıiD reldiii taref. 
çeYirdi. Yalmaz yanında iki 
kadınla beraber bir aiaçl•i•• 
içinde duruyor, ba•tonunu sal 
lıyarak onu çairıyorda. 

Sedat türküıUnü keıdi. 
aanciah çevirerek yanı ya .. 

••ı o ılara doiru ıitmeie 
baıladı. 

Ydmaz: 
- Ayol ıen nekadar hud 

kim bir adamsın, dedi, in11n 
yalnıı kendini mi diitünür ? 
okadar keyifli keyifli tiirkii 
ıöyleyoraun ki •iı&aıızan ıayu· 
nu akıttın ... haydi biraz da 
bizi ıezdir. 

Sandal yaDafmtfb. Sedat 
ıenç dgla baıile ıelimladı. 
Yılmaz onluı birbirine tak .. 
dim ettikden ıonra dedi ki : 
· - Hanımla geİ.meie - çık 
mııdık. .. ıenin ıuini iıittik 
muıikideki kadar deaizcilıkte 

de mahir olduiuau.zu ıöylediaa 
Sedat gülümıedi · : 
-- Deaizciliiim de muııki 

ıinaılıiım derecuiade olma .. 
Hydı , muazzez ; komıumuıo 
HDdal ile f tıdirmeie CeHret 
edemu ~im fakat zaranıı kil 
rek çekerim, bu1urunuı ... 

- Arkaıı Yır -
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iLAN 
Ziraat bankasından; 
Adı Ye ııDı : •Abdi oilu 

llelamet bini Ab ~ .. ı •h 
Adresi : Boıtade 
Eski 1eattddeki horca : 

3,ao Jira 
Eıki aeaed aumarifl: SS8S 
Eıki ıtneddeki vade bıtimi 

1- 10-931 
24. 6. 1935 itibarile takıit 

leallj il~cek borç baliii [5,72] 
liıa baakamıza tarih •e Dil· 

•araıı 711karıda yazılı aeaetle 
borçlu oldajuauz para 2814 
ıayalı kı DUD aiikmü dairetİD· 
ete azua vwde ve takside bai 
lınacaktu. Ba be1&bıaıı ~4-
6 1936 tarıbi itibarile taksit 
leadirilecek ana miktarı yu 
karıda iÖıterHmiıtir. Keyfıye · 
ti kaauaua üçüncü maddeli 
laikmüae tevfıkaa bu mektu· 
bumuıJa9irldiriyoruz. Bu ihbar 
•ektul-umuıu tebellüi ettiii· 
•iı tarıhtea ıtibarea alb ay 
içiade baakamıza müracaat 

ecl1~rek beıabıaız& takıitleadir 
•••iz lizımdar, Her ae 1ebep 
le oluraa olıua Jtuaa yapama 

dıiıaıı Te aıhayet biıjaci tak 
•iti öd mek ıarble buaa ta• 
kip eden ikinci alta ayda da 

borca11aza yeni ı ... aede •• 
takıite bajlamadıitaıı takdir 
ile aıaa •adeJHle ve yüzde 
iç faizle takıitleadirme hak· 
kuaıza kaybedecejiaizi ve 
•i••etiaizdeki alacajır.aızıa 
lliç bir ıuretJe teciledilme 
,.,ek JBzde .. okuz faiz , ko· 
•iı1oa Ye bhıil maaraf•le bir 
likte kıaa bir :ıamaoda bütün 
•eal&al ve ıayri menkul mal· 
lanaız Htıluak tahsil edilece 
ii•i bildirir, ••kit reçiril•ek 
•i2 ia baakaya ıelerek borca· 

(YINIYOL) 

••••• IJ SayınBayan ve Baylar 

IElekbikle itli1ea cı~I~~~!. !i~~~~: 
tiil Dikit makiaeleriniıle Çor•p Fanila •Hair lailclml• 

ım ince venazik iıleriaize ait makiaeleria tamintma • ı 

m ucuı ve emniyetli ıurette J•pbrmakla ••••aa kalmak 

7 ~ iıler1eaiz aııiıd•k i adrui hti1ea • ...._,...., 1 
~ Meydanda lstanbul Lokantas arkaııoda 

1 lilyağcıar karşısında Fenni İŞ Kemal ı' 

ıt _ AkKatıha Ofla otl•: 25t 1 
tammm11••• ' .~-. - 1 •"""'"· ..... , 

,.,. ...... ... .. 1 ~ 

Acele satıhk hane 
ukeader paıa - Frenkhiaar malaalleaiacle kaacblb1a 

aokaiıada üç k•th denize karıı Joroaa kadar te9k.JA 

de nezareti haiz dört oda bir mathak bir alur ft Hla 
çeyi mabtevı numarala haae acele aıthkbr. ılrlllek 

ye almak iıteyealer aemercilerde ıöacl •lltekait Jll• 

batı bay ibıana •11racaat •tmelidir. 1 - 6 

• 

.g Sa,fa 

Ambalaj ve kon primelerin üzerinde halis· 

liğın timsali o n J:1 markasını arayınız 

Zayi Gayri menkul icar artırma tamdidi 
9 6 936 T arilaintl• re.mi 

mci/aramü ~ayi .tlim. yeni•ini 

alacatımdan zayiin laükmü 

olmadıiı ilch olanar. 

Kilal lı6Jii muhtarı 

Kara Alamedofla Mehmet 

nuzu az faizle uzun yıllara 

bailımak fırsabnı krçarmama 
maı adresiaizi balrımadıiJmıa· 
claa ilA• ro'ıal• la lcıiıiriz. 

Mahallesi aokağt 
. 

kiymeti muhammtnesi T. nevı m.n. 
Lira K. 

lskender P. Mektrf, geçidi Harap hane 413 3o Mübadil 
» Kıııl oprak hane nııfı 553 400 Ermeni 

Kemer kaya kilise çıkmazı • harap 73 300 Mübadil 
D • » 75 200 » 

DEFTERDARLIKTAN 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menkulatin mülkiyetleri p 10şio para ile satıl· 

üzere 5 - 7 • 93'; tarihin kadar hir ay "tlüddetle pazarlığa bırak.ılmııtır. ta• 
lip olanların ~erdarlıi• maracaatları , 

kazanç vergisinden borçlu olan eşhas eşhas hakkında 
tarbolunan ihbarname 

İsmi Sanatı Mahallesı Sokağı No. Matrahı Vergi Buhran Ceza NI). Ssnesi 
huharah oğlu Abdullah berber çarşı müinhaneönü 14 15,oo 1 46 o,34. o 22 lo-93 935 l • l •936den l l •4•936 
kalkan o. Mehmed otel ve çarşı piyasa 8 15,oo 7,ı& IJ4 'oo lo.15 935 1•1-936rlen 2o•2•g36 

sıtlih kahvehane 
A 'ekaandir margolis ithalat Muhiddin korun oğlu 18 

komisyoncusu 
16o 31 32,ol oo 1-2 935 2729 No. kanun mu 

cibince aagıri Yergi olarak tarhedilmiıtir 

DEFTERDARLIKTAN 

Terki ticaret ederek mahalli ikametl~ri. ~eçh.ul b~lunan ve yukarida isimleri yız:H üç mü~elleE namina hizlarinda gösterildiği 
veçhile kazcınç, buhran -ve. ceza tarhedılm.ış~ı!. ışbu ılan tarihinden itibaren 3o gön zarfinda itiraz edilınediği takdirde matruh 
Verginin tahakkuk ve katı yet kesbedecegı ılan olunur. 

I 

Mina Fon Barnhelm 
- Bea clarl»eleriaiıe kar ,.,. .. 

• YAHUT 
Askerin Talihi 

çiri7or ) pek llA t•••• ye 
dlzfla llaaa dalaa ••ila• " 
ku•vetli ıl•l•IJona•u. •••· 
ıili T ellaa1• aaıla• aaalarlaı 
11 za1i olmaı acldile keadiaize 
dileaci di1or-u. ( Latife 
8'lerek ) bea IİI• Nftala laa 
ber •ereyim ki bur kapalar 

F oat~aJ• - Sa1ı• Ba 
, .. 1 

Fro1laa - Ha1di 1iyle1i• 
•I• lt•a aiıltetle pek az ık1 
ıı,.,...a. Eb, eb HYıili tel00 

la•J• aaa•dene• Mi fızla 
koaafts .. racab1aız. 

•uaaıan lekedar oldapaa 
lrolaaazdaki bir karı•• ici• 
ııkat oldaiaaaıa IÖJIİJ•na • 
aaı baalar doinamaclu •aba 
laa cleiil •iclir ? Be•im zıa 
•••c• ltiitla mabalatalar fi· 
lllaçtiirler. Bea lizlale ubae 
rirerim ılz deiil .... dilead 
olmak ti•diki laaliaıa bile 
••• ıiir•i1ecektir. iki 1ç de 
fa elbi1e •• •ıJalanaızl uyl 
et•'ı olaraaaaz bir kaç dıf'a 
ıerma1••iıi lra1ı.et•it olu 
lı1D8Z. 

Foatellıa1m - Öyle olda 
b&)likleıce ol•111 Jizımııeldi· 
ii wi~i. BGyliUeria kaaaatJaa 
lire cle•letia bir a1keri oaJar 

içia laiımetiai ifa eclecek bir 

l•hıi1ettea baıka ltir t•J 
-'eiildir. ıa halde devlet arbk 
oaa ae borçla ol•l:iilir ? Salla 

••lara bar çok beaİ• ıibileri 
•l liza•ıuı 1• pb fakat aiba 
rette dotr•ıa bıç bari de lü 
... , .. deiiJdir, 

Fro11aa - Çok doir• 
~Jll1orıaaaı O bllyükler 
••alırı ••ticede liıamıazlakla 
••kabilede it laadalar, bal • 

baki ıimcli ı·zıer eYTelki•dea 
clalaa deierliıiaiz. ( ıayri cid 
di ) o b&7ikler• b67ü teıek
kirler ederi•. Hllkü•etteki 
iıtilakakıaızı iddia eta:..iııiaiı 
biç bo1ama ıit•edi. bakımı 

arzedı7oram bea ıizi• aileaiz 
oldai•• halde baıka bir ıa • 
laibe ilatiyacamz 'oktar. ıizi 
itle• çıkarılmıı bala101 u•, 

b61l• hir talii 1alaız ıOyamda 

16rebibrdim. be• ralaız çıka 
nl•ıf deiılıiaiz, D~ba Deler 

aeler. Keadiaiıe bir ıakat di· 

1oraaaaı ? e•et ( biabıtıJ~ 

1akuıdu •ı•i•J• ailzdra ı• 

elan bir ıey alablliniaia laalaa 
ıaı lte•im ıil.l •Ji kalpli bir 
kızıa hpıuaclu. 

Telha7m ~ Şi•clilik ralaa 
bırçıa km dialırona. •• .1ıW 
Miaamı diali1onr. 

Froılaa - Beis rok l.eatle 
ıizia tekclirleriais araat•cla 
ae•ıili •iaa lldal ititi1ora• 
Bea huaclaa bl1le artık laır • 
çıa olmı1acajul çlakl biru 
maUU olclaiaaua · aalıJ .. •. 
harpte Wr lil&la Jar&• J..U 
pek e1i bir acla•i itiraz ••kat 
la•rt iftibar ederi• lteace 
baal1r ••nlcı laıp dlflıll · 
•it ,., • ., ... 

F o•tellaa,. - Siz ıll•ek 
-tle••ek iati1onaam u,.a 
NJU benlter 1ılemi1ecıii• 
ti• dol•JI teıulfler ederi• 

Fro11aa - Niçia ıtıle•es 
... ıta.ete Urfl ae •aaİI · 
atA ••· Gll•ku de ciddiJet 
-~.af- ......... ? ... . 
f'.ill W.ltaıı, laiai• içia atıl • 

.U ... uialii• aiıbetle dalaa 
••kaltlu. iapab ialalıdı 

Slaia ı&lmekte olu H uka 
tlq1ms kecleriaisi ••cip olaa 
,.,teria laep elae••i1etaia ol• 
.&apaa lalkaemror •1111& : 
..... t•kınlchi••11 ,,,. • ••• 

- Arkaıı var -

Acele sathk 
mağaza 

Ça•ıı c:addeıiacle Aadelip 
Tabafiye ••iaıı11aa bitiıik 
129 ••maralı ••i•ıa acele 
aatl&~br. Almak iıtıJe•lerilı 
y •••Jol '-111•••iae •aracıat, 
ları,. 
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mısırda 
bir tren 

bombalandı ' • 
A11kara - Dün gece Ku 

Jiııün etrclla olan telgraf 
malaa6ereai eluilmiıtir . 
Mııırda İ•tilak6m efradini 
lratlüıa 6Ötürmr.kte olan bir 
ıran 6er/uaoa edilmiıtir. 

Balkanlarda 
Aakara - Balkan Antan· 

ll baıan koaıresi dün Bükreı 
tle Rotaanya dıt İfferi baka· 
•• Titüleakonan bir ıöylevi 
ile ·~ılmııtır. iıpınyada tehli· 

ke durumu bir •J daha uza • 
tll•lıtar. 

Almanya 
müstemlekeler ini 

istiyor 
Anlsara - De7li telıraf 

ıaıeteai Almaayanıa olumpi 
J•t 07aalarıaı miteakip eski 
•iiltemlikeleriai isteyeceiini 
yaz•aktulır. 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 
SİYATİK 

afrıları T eakin 
•e i:r.ale: eder 

He ' · ecr.anede aroyını.z .,..,.,_ 

Ustalar ve 
kalfalar 

lFenni ehliyeti haiz 
· olacaklar 

Beiediye. 
riyasetirıden 

Şebirefe çalışan her 
türlü ;nşaat ueta v~ kal 
fa~arının fenniehliyeti 
h~ız olmaları lazım gel 
dığJnden şehirde jş ya• 
pacak usta ve kalfaların 
belediy .. ye muracaatle 
rtıbsat aJ malan ve ruh
satıız olanların çah§tirl 
lmıyacakları ilanolunur 

3.4 

Kirallk hane 
Feolteltide nezareti haiz 

•alte•mel 6ir laane zeylfınliılı 
•ohaiında oe difer 6ir lat1ne 

hdcılıaıım malıellHinlie ica• 

ra oerilecelctir. Eleltırilt fen· 

•İrati oe ••l•rı oardır talip· 

l•rin a•tl• •1111 S•mi O• 

Jlttmi1• '""'•caaıla,.,, 

, . . . . . . . ... . . . .... . : .. ·. 

( Yeaiyol ) 

ı ta 

[ tSJ ] 
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4 Sa1fa 
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Fennin Enson keşfi • 
,.- KA TIYEN TEHLİKESİZ 
,.,.,,. ..... ~ ~--~---------------Soğuk:. hava dolabı da bulundu .. 

Dolabınızda vukui muhtemel arızalar netice
sinde .' . İntişar edecek sıhhata muzır gazlar , 
gece sızı tatlı uykunuzda ansızın haatırabilir. 

lr"?P' Servel Soiuk ha•• dolabına sahip 
....-... olanlar • bu tehlikeye kartı 

hayatlar1nı sigorta etmit olurlar , 

SER\IEL Soluk ho.oa clolopları, diler 
markalarda kullanılan Amonyak , A•id Sallfırilı oe 
Aıid Karbonik eibi .zehirli ,az.ferdan bri•biıtıin bc.ılca ~ 
oe ir.aan viıcuclana hr~bir zararı dokunmayan bir neoi -:
ga.z kullanmaktadır . 

Servel Elektirikli soğutma dolab~nin 
fevkaJade sağlamlığı , oı:ıun kalbinde , yani 
kompressöründedir • 

Me•cut buz dolapları içinde yalnız S E AV EL 
de SEKMANLI kompre11ör •ardır : Bu 
aııayede hem dolabınlı.ın ömrü uzar, hem de cereyan aar
f ıydının büyük bir kumıaı taıarruf eder ••• 

Gayet çabuk hu~ yapar, iatenilen •oialılak dereceaini bulunca kendiliiinclf!n Juı•r , 9 •iiraı dereceli •olatma ayarı 
oardır; bazlar otomatik ırırett• tedrici olarak erir, emıalinden daha 6ent'ı ~e deha ıöatu;ılidir • 

UZUN VADELİ SATIŞ .•• Kataloğ ve tafaHat isteyiniz 

SEZGiN Trabz~>n ve Havalisi acantası : ABDULLAH 

fLAN 
Trabı.oa aıliye hukuk ha· 

kimliiiadcn : 

1 rabzon baı:iaei maliyeıiae 
i.z:afetlc avukotti Uıman Zeki· 
nin müddaleyh iıtaabulda Sa 
bık defterdarlardan Niı.amet· 
tin ve Mudanya kaymakamı 
Selibettin ve Trabzoada Nulı 
zade Arif ve iıtanbul kaaım 
röae11 draman caddeıi 41 au 
marala e•ac ölü hasan •aria· 
leriadeA kızı kudıiye ve karı· 
aı büıaiye ve oilu talat •e 
ıta11bulda cumaıiyet romer· 
kir kaptanı ölü basan •ariıle 
rindea oilu Abdu.llaamit ye 
abdulbamit nezdinde ibrahim 
ye abmet cemal ale1lıaleriae 
açdıiı ı.ar r ı.iyan danıındaa 
dolayı ikamcrkihlan belli 
olmayan abdulbamit ile ibra
him hakla11nd• dı•etaame 
ilanen Trabıoolla çıkan Yeni 
yol gaxeteainııı 4 niaan 936 
tarih ye 2128 numarala aaı· 
basile yapıldı;. halde tayia 
kıla nan 3o •İHD 936 perıem · 
be günü aaıt lo da ab~alha 
mit ve İbrahim malakomeye 
ıelmedikleriadea hakJarmda 
muhakemenin ııyabea de•a · 
mıaa ve gıyıpkararırunda ili· 
nen tebliiine karar verilerek 
muhakemeıi 17 temmuz 136 
cama ıünü aaat one talik 
edilmiı olduiu Ye ilia taribia 
den itibarea oa bet ıiia mil 
ddet tayin eclildiiiadea •u· 
mail eyhima ibrabim ile ab· 
dulbamiba tayıa kılanaa ıaa 
ve aaatta Trabzon laukiak ma 
bkemeıiae ıelmelerı •e tayıa 
kılınan OD be• ıüa içinde ı•· 
yap kararına karıa itiraz ed• 
billecekleri akıl taktirde ma. 
hakemenia ııyablarıada de· 
vam olaaacıiı teblii makamı 
na kaim olmak ilıere keyfi. 
~ot ,1111te ilıde iJiı oJuıJ, 

• ' , . 

Adres 

Teli So.atcl Trabzon 

~---· 

Bütün bu kalabahk 
nereye gidiyor ... ? 

Bir harika olan 

1936 Model 
16-2000 metre radyosunu görıneğe. 

: . Pulatanah kardeşler 

• 


