
Sayın Üçü!1~ü U~um~ 
Müfettişim,zın teşrıflerı 

E ı"ra•clan bir tefti• se1•· 
lı•tiae çıkan AJID Üçlacü 
U•11mt Mlfettiti•iı Ba1 Ta· 
"•i• Uıer • Kar1. KaHkiH, 
Çoruh, Rize Viliyetleriai tef 
tit ederek , beraberleriade 
Katt V aliai ltay Akif •• Re· 
fakat zabiti karmay kayma· 
lca• Bay Ce•at oldata balde 
Artyia Hope ve R:ıe ıılail 
Jola ile evvelld ıüa oto•o • 
ltille tclırimizi teırif .tlaİf 
l•rtlir 

S•ya• a•a• i mlfettiti•iı, 
Vali, parti baıkaaı • Şırt.ay 
••kili Belediye •• Baro bey· 
•tl•i •• daba bızı ıevat ta· 
tafaaclaa Siir•e•e •• Araeacle 
karıılan•ıılardar , 817 Telı· 
Iİa Uıer ııçtikleri yerlerde 

Doğu 
köylüleri 
Y urtıeverliklerini ve 
cömertliklerini bir kat 

daha artırdılar 
Oç&acl U •aml Mifettiıi • 

•la Ba~ Tal.ıia Uzeria lllJ• 
1•• k•clar ıiaderdilderi laJ· 
,. 1s ...... ,arda• bey••· 
•••l•ile ba lauutaki ta•i 
•ı._ lıdtJil J8rtlll ar .P • r- ... t.ii ....... et .. 
•ııcıaı. karfda••ıı.nhr • 

H., tanftaa aidatı .. • laa1'er· 
lere ı&re clop illeri klyllleri 
r"-••lilderiai •• claert · 
i~leraai eairıe•e•iılerclir • 
c.····••rt k&Jllle&i•iıi tak· 
dir •dıria • 

Bir kamyonet 
devrildi! 

Daa Ria1!clea ıebri•iıe 
191ta poıta kamyoaeti ıaat 
lkicle Slı•••• ile Araklı ara· 
illada olap ao• J•i••lar ,e
atatlea birkaç ıGadea lteri 
taılaa bir laalcle olan ,klçlk· 
dereclea ı•ı•ekte ikH ele•· 
tilaiftir ... Araltuıa tamire 
••lataı bir Mitle olq•a da 
~diaecle Wr ••il olclata ..,._••kte6. 
e ... u... keyfi,eti aetice· 

~ıiacle ka•ıoaette btdaaa 
Riıeclea felui•ile ıelaekte 
elaa kadaa ukek çocal& oa 
katlar Jolca Mr•J• dlkil•lf, 
:~ llallu taratmclu birer 

lrer toplaaıp arka ile chı•n 
tık.nl•tı poıta •lteıblaicli 
t.rafıaclaa INıka bir •akiJla 
lla._U.. 1olcalar18 ıelari· :ae ıeı.eleri te•ia •clil•if• 

• Bar kadaa itir erkek ya
~ıtar . Kaub... ,., ... 
..... .,•tlidir • 

Takdir 
. t•luimia im orta okala 
~klltl bar Omer Sitla 
iri talqtıtıaclaa , fart etlal• 
larl '- 5J1 J.tittir•ekte olda· 
..... ltlal o,a.cı u ••. 

•I llll•WtW&tu baciiuelt r 
...,..iftir . 

Kaı.H Nabiye aerkedeıia· 
ele durarak balkla te•aalar 
yap••t, dertleıi•i , dilelderİllİ 

ıormuıtar . 
Sayıa U aami Miifettiıiaiı 

akı•• ıeç vakit ıelıire ıir • 
mit ve ıebir kalO 'dl 611lnde 
otom o 9ilclea iaerek kallpte 
bir aGddet iıtirabat etmiıler 
ye ıaat dok•ıcla Soiuiıa 
~aıklae ıatmitlerdir • 

Bar Tabıi• Uıer dOa ak· 
ıa•a kadar k61kte melial 
ol•aılar , akı•• ıebir isali· 
blae iaerek aaat bire kadar 
kallpte k~lmıılar • aealeket 
ifleri L1aaa, yollar ve Trauit 
me11leleri Oıuiade kıyaetli 
bııbiballer yapmılardar . 

Bir ceset 
bulundu 

Hammal Alinin üz~rin• 
de 167 lira çtktı 

Enellri ıl• Kemukayada 
dıa:ıclea bir :cuet çlkarll • 
mııhr. Ali adl8da elli at ... 
yaılanada bir laam•ala ait 
oldap aalaıılaa cueclia ile· 
riacle bir lm•i aikel pıra 9!8. iı•• lP1 lira ~t· ... - ........ 
......... tlil llJl•.ekte-
clir. Polia iacel•••Iİ• .... 10•· 
ra lllclclei••••ilik İf• el 
koy••ıtar. 

Baca alıştı 
Da. lnlecie• ıoara Ca. · 

bariyet maballeımde tlllkl. 
bey R•baiaia etardap em 
bacııı .ı.,... , etfaiye yeti· 
ıerek yut• ... lulal al•lfbr. 

ŞırbıJ vekili ba, Kl•il 
Decleotl• bacliH .. 1aa11m. 
ıiclerek lllı•ı•I• direktif· 
leri •Ulliftir • 

8-ıy Mustafa 
lı L;•itet tirketl GireHa 

clirektlrl kar••tli be•ıerimfs 
llaatafa Hatipejla ıebriaise 
ı•l•iftir. 

Recep pekerin 
PARTi VE 

• HALKEVLERINE TAlllllİ 
Aakara 15 - Recep Pe· 

ker vuifeaiaclea a ynl•a al· 
auebetiyle •erkue "•tla 
parti •• Jaalkavleri orptleri· 
•• •ı•taclald tami•iai t ıla • 
dermittir • Her lft• • dotra 
•• •• •Jİ ,.,.. 111,ık .. fi· 
•iı Atatlrk IM•i puti ıeael 
ıekreterliti ldemclu affet• 
tiler eBeri.ıatle oau , ..... 
ti olarak tattapmu ••life· 
•• ..kli •• o1 .......... 
,.. .• İfİ8 •• l»l,ak ,.,., -
..... ' kaür k ......... . 
ri8ia aaclak laiuletldrla\1 kel· 
•aktadlr • • .,,ı1 ........ 
aisler• aaıtbl•• .U. ••life 
arlsad•e'•rım içl• Jlreji•d• 
, ... ,.. dw •••ıl •• ••1ta ... ,....., ... ••1• u. ...... 
oltl• ......... . 

Dlreld•~ , B~ BEKiR SOKOTI 

SÜTUNLARIMIZ Ş1KA YETLERE AÇIKTIR. 

11 Httair,,,. 11136 Ç•rı•m•• Y ecli alade iki defa pbr 

1.~~~~AA~~ A~~~A~A~ 

t · Doğu illerimizde kcilkınma hareketleri ·ı 
~ Çok yakında gündelik «Yeniyol» da .•. 
( • Y•iyol """' .... 11.lilı 

~ ...... ,. 6aılq..... ... .,.. 
\ lıi fOi 7altmloflı • Yeni itli 
~ fll •• ,,..r•ldı•t.riıti 0/1111 

ıouteınia, ıi..Ji th , aipariı 
•ttilimia , ... i w•l•tlar1111 
6alı/'7or. Nasir- 1011l11rıı11l• 

... 11e1;1ı • r..;.,o1. •••• ~:n._r,, 
6.lıl•7inia, 

•• 
( Kaylntle • K.M"""""-
11 Şelairl•rtle , NiM ,_,. .. ,..' 
}) ileri •''•• lwır.,lerini laer 
,. pn .. Y•iyol• ,,,,_,....,.,. 

1 
atlına .,,,.. ı~aiaia 

• y ... ı,.ı ••• , .... ,. •. 
iiıtia •• daı.. , ...... ıa 
~M ••-.U. eı..Aıır • 
~~-

Viliyetlerd~ 

Bay Tahıia .na 
ArtYİDİ tetr ileri 

Art•m ( O.ı ) 
o,ıacl •••taka u .... 

lllf•ttifi •• ,.. ..., • 
Uıu il -6-9.1' -•:~~ 
berleria .. Kara ---
diami il la••-wı-...-ı: 
Çora Ydli 

f9 ca .. .ı .... _ ~:•ırAllllk 

.. Wk ....... ...... 4,. 

.... c1 ........ ._ ... . 
kilatle .............. . 

•• ,.. u...ı ...... ita , .............. ,,.. .. . 
laaRlqbldaa ..,. laallsıa 
iflad• ,.,.,...- plaire ıir•iı 

•• c..uar1,.t ·•-·••k Atatlrk'la A.- _.._ la 
rarak •trafam la•lftsekr• .. • 
Wrli. 111,11 ,..,...... .. 
k .................. .. 
k .... a1amu1a. ~ ••• 
Dot- w.-. Wr ••ralaat 
,.,.. ltlylk ... "··· -
tarilal •ralaatleriaia Dop 
Weriatle ••Cliti hJllll .... • 
ralerclea olarak Arhlaia tllA ,., ............ .... 
Ulkaa C••lllll'ipte Y• -

,. ....... lal,ak ••t 
acla•lanaa karp .. .,~ 
H ıoıkua teıalPlrat. laJI' 
ıewİllfleriai telle ltlylk Ôatle· 
re •• .B.,laakau MMclecetl 
al 1171 .. ifl•rtlir. 

Deterli Ua..ı Mlfettiı ı 
n-6-9S6 ...... b•r Arttt••• kalarak ıs_,_.,, 

.... lil•cl• ..... Lıı • 
Çorala •aWerila Wrlilste, • 
•IUİ8, tlccu •• lallk tabaka 
larmdu •lteplddl 11111~ ltir 
topl.ı.k tarafuaclaa ........ 
rak HopaJ• laueket 11if • 
lertlir. 

DElllUL 

Küçük Antaad 
Aakara - Klflk at • 

tMl ..... ....., ...... , • ........ ........ ,., 

MÜJDE: 

Çok yakında 

. 

Köylülerimize 
Sağlık öğitl~ri 

.., ..... ile y .,.. .., • 
ntutlqlan•11111 •• lalyik 
dektora olacakdır. r ...... , a.... ••laarrirlwdea .ı . 
,.,.. Rl&Mia Ku•J111i.a •• 
laip •lcllel Du•8f Tlrk -
••Oİ ••• efİ malaurir P,a 
J•• 1 irkla Tlrk•eaoila Ye· 
lliJol ılbmlanu çok yaka•cla 
( A•ı._. ,. Klrlllere aat· 
IUl ljldl ) atik çok ~eterli 
,. yeriacl• ola M ,..ıarile 
JÜlllÜ karplqauk•a11. 

o, .. cı u ..... llllettiflik 
... takı..U •• ı•• Oça.cı 
..... lllfettiı AJı• Talaaia 

Ullria ,akaek allkı •• it• • 
retlerile Doiacla iter kl7ll · 
..... oa••ta •• okaracatı 
• Y elliıol • oka111calana:a 
aatbk ••••luam dlflaerels 
Wr clokter lltaaa açaaja 

•••affak olmqtu. 
BAJu Tlrkia Tlrkae• 

otl lalYeraiteaİ8 I08 ... fuaa 
pek iJi clerece.ı. ı•c•iıtir. 
.... Ete ••parile Riseye 
ıiclecutlir. 

Recep Pekerin 
PARTi GENEL 

İEKREtERLl~INDEN AFFI 
~aka.ıa ıs - Camariret 

._. partdilua G .. eı 11kre· 
tiriai Atatlrk Yuifedea :u· 
fetti • $1aclilik ~ YalifeJi 
Atatlrkla nkili oJUalr .. Iaa
al fil• ifa e4tcektir • 

Ereglide zelzele 
Aakıra - Daa 

erjlille laafif Ye çok kıaı Dir 
....... t.' • 

REKLAM 

ildnları İfİn $imtlitl•• _. 
racaaıla y•r elmalı .,. 
t•lmalı ldaımtlır ·• 

• 
Çok yakında 

YENIYOLU 
100 

AtaturkOn 
istanbula 
hareketi 

Aalrara ~ C•mlau r ... 
kaaı Atatlrk •••elld ... pa 
kaya lılıklade Çia eltWaf' 
baıuli olar•lıc kalııal ı..,.,. .. 
tar. Elç! Çia lallrl•etf laaı • 
kaaf te Çt• orcl.ı.n laq n• 

............. -= Çmde ipek 1u-. ,. . 
oldap Atat•ka. Wr n .. w 
lakeli• •taiftir. c ••• , ·
Ataılrk cll• ı.ta81t.ı.t1tmek 
lun ı•lari•i&clea .,,.....,. 

Baha Sait Çunay 
Hava lı•ra•• •lfeltlti 

ltaJ Balla Sait Çuar enelki 
ti• Ri•e4ea ıüri•fse 1alllil 
clir. 

Bulgar 
sefrinin 

Tiirk- Bulgar 
mönasebatına 
dair beyanatı 

Aakara -- a.ı~ 
J•i Aakara eif!ıi T•k ..... 
.... MJaaatıacla tiri• tleaek 
tedir : 

Tlrk •• B.ııar ..u&etler 
JÔ•• bir komıalak laalilıtle 
"•la .. aktacbrlu •• .uı.tl• 
laİf ltir U•a k•di llİlll Jaa 
aaai1etlerilıclea flplae et.ea'ı 
leulir. a. •Wetlw tlolthlk· 
lara•ı •erek cotnfr• " .. • 
rek tarib ı•rek iki llifletia 
karıılakb luaair•b ft •itte 
rek •••faatltriai ••ela•k • 
ledir. Balıar .W.tiaia ltltl• 
ko•ıalarile •• bilbıua Tlrk 
milleti ile ıalla içi•d• rqa 
!lakta• ltıı~a arma yokt•. 

GENQLER 
IQIN .... 
Yazı müsabakası 
açıy1>rnz •••• 

Tef$ilatı ikinci ıahi. 
femizdedir • .. 



Sayfa 2 

0Ç0C0 DEllS 

SINIF 
INKILABI 

RECEP PEKER 

Üçlncü ka•ı• cebheıi de, 
alelu••• büyük aaaayi aabib· 
ieıiae Ye baalardaa toptan 
•al alıp laalk y• iınlarına sa· 
taalua karıa le dbirler almak 
UJftamtlaa doia• mücadele 
ceblaeaiclir : Kooperatiflerin 
•lcadeleıi, iaa ela buıüa mey~ 
z• .. •ıaa claııadad.ar. Bununla 
lteraber ıa kadar söyleyeyim 
ki, kaatialer YH•teaile ıör • 
dikleri t11yik aeticeai olarak 
İf~ler araaıada ilk kooperatif 
darpıu •Ücnd haluyor ye 
•iatelılik ••ele yırıaı kendi 
aralarıada ~ kooperatif yıpıp 
patıonlana ba tazyikına kar· 
il keruama tedbirleri ahyor : 
İatilalik kooperatifi. Ba cere· 
7aa , iatilalik maddelerini, 
•iatelalilderia keadiae aid ol· 
malt here ıatmaları ye kıd • 
laa•alart fıkrinin bir ifade • 
ıidir • Robert 0Yea ba cere· 

1 a•ı• da bı11ada ıelir , oaa 
( lsooperatif babaaa ) derler. 

qçi cebhesinin 
kurulutu 

Biı burada ikiaci kayıra 
ce blaeaiai tetkik ediyoruı : 

BiJ&k A•ayi teıebbiiale -
riaia paboacebheainde itçilere 

kar11 lınırabaq olan bu 11kıı· 
tu•a laali lsar1111ada iuilerde 
ıuaaf ı•u• ıittikçe kuY•etiai 
arttm1or. bali kartıııada itçi· 
ler de tek adamlar nıiyetİDe 
1.ıi7orlar • Ba tek fayd•da 
ltirleı•ek duyıalarile birbir· 
leriae aa1a••n iniler müıte· 
terek faydıyı aJmık için ıor 

kalla••• Jolaaa ela firiyoılar. 
iktidar •e•kiiacieki liberal 

ae•let. ba boiaımada tanzim· 

d eliai ko7madıa ıeyircidiı : 
B• ceblaıleria idaıtaiai temin 
edecek ıiyual partilerdojayo•, 
iıçi 11nıfları partileımere 

llaıbyor . 
Bir tarfataa patronlar da 

'9irleıi1orlar. Ba hareket pat· 

ro•lan• 1Earf'81•daki İfçi bir· 
ldderiai ıeaiıletiyor • Patron 
aıaıfı İHi taltakaııaa tazyik 
isia , terör teairi yapmak için, 

lakaYt ( lookoat ) ıiıtemile. 
atilyeleri kapamak •e İfçiyi 
toplama içia ko•mak auretile 

1ahuz ıüadeliklerile icçinea 
ita ıaaafı teladid ediyor. Bu • 
au karıauada iıçi 11a~iıcın 
eliade mücadele nııtaaı ola· 
rak iti toptan bırakarak pat 
nau lteklecliii kazançtaa ma· 

laru• etmek •e zarara ıok • 
•ak ıayeaiai ıüdea i'eY ıili· 
lu •arü . GreY laakkı ka • 
aulara ıiıiyor. Fakat patroa 
keatli iıtediii •akit İfçiye yoı 
Yererek doiacak zarara kıaa 
~ir zaman içi• az çok daıa· 
ucak bir Yaziyettedir • Bana 
kar11 İfçi, itini terkedip , ıre• 
Japaalda patr-.au ııkııbrmak 
iıtediji za•aa , ıüadeJik bu· 
l•ak iaklaJarmdaa mah
ıaadar. Gre• teairli bir ıilab 
olarak tatbiki lbıa ıelea bir 
.. , olclap.. r6re, rre• IÜD. 

clelibiz Ye Ya11taaıı bir halde 
1ı.ı........ car• bulmak 
llamclar • lıt• ba ilati1ac ilk 
,..41lka fikriai tlopr.qtur. 

:MU. 'M -

C. H. P. 
K~mutay 

Gurupunda 

Ankara 14 - Cütnuriyet 
halk p1rtaıı kamutay rarubu 

ıon topantı11nda Baı bakan 
lımet loönü Bo~azlar konfe· 
raaıının 22 huırında topla • 
nacaını biJdirmiı Ye daitnık 

köylerin bir araya getirılmeıi 
ve ıiiçebelerin to;naklaadırıl· 
maaı hakkında veri:en ıua• 
takririne iç itleri bakanı Şük· 
rü Kaya parbnın ana İf ola· 
rak iÜUüiü köylünün toprak• 
laadırılmaaı meaelesinin ıurup 
tarafından seçilmiı olan haıa· 
ıi bir e12cümende ehemmiyetle 
tetkik edilmekte oldıianu 
köylünün topraklandmlm 11i · 
meıeleıinin önümüzdeki yilda 
hal oluoıbileceiini ıöylemi' 
Ye bu izahat gurupca muvııfık 
göfiilmüştür. Yine bn topla•· 
tada bugdıy koruma verıiain· 
den ıeçen aene ne mtktar tah· 
ıilit yapıldıj'ı ve bunun içia 
ne miktar masr•t edildiii bı
kkıada Yerilen diğer bir aual 
takririne finans bakanı Fuat 
Ağrah Yerdiği cevapta Buiday 
koruma '1ergiıinia 934 aeaesi 
•arıdatinin 6,235,000 Ye ma
arafın 457000 lira olduia ve 
••ridatla maarafin bu muk6t· 
yeaeıi neticesinde citSayet ma· 
aarifiain yüzde 7 - 32 den iba· 
ret olduiunu ve bilahare mii· 
bim bir l"ıım laalkın bu yer 
ıiden iıtiınaiyetini temin edea 
kaauna tevfikan 935 ıeneain. 
de yapılan tahıilitta bu ver. 
ıinia Nisan 936 nihayetine 
kadar on bir yılhk baailibıun 
59021000. ye ayni müddet 
zarfında maaarifiade 3Jo ooo 
lira olduiuna ve bu varidat 
ye maaarıfıa rakamlarının mu· 
k ayeıeai neticeainde ciba7et 
maaarafinin yüıde 5 · 8 de bu· 
luaduiunu beyan etmiı Ye 
bu izahat ıurupca mayafık 

rörülmüıtür . 

FiHstinde 
Ankara 14 - ingılte• 

renin Filistin hat ku• 
mandanı ve fevkalade 
komiseri İngiliz kuvvet• 
letine karşı Bomba ve 
silah atısi ıle suikastta .. 
bulunanların ve şimen. 
düf et ve teJgraf hatla• 
rina ka L·şı tecavuz eden
lerin ölüm veya hapıs 
cezalarile tecziye ede• 
ceklerıni ve bir harp 
suçu işleyenleriııde maı .. 
larınıu müsadere e Jile; 
ceğıni bildirmiştir ~ 

• 

(YENIYOL) 

s 

Ocak 3 
14 Haziran pazar i'UDU 

yıhn fut bol ıampiyonuDu mey 
'•Da koyacak m•çt ıeyr içia 
Cumhu!İyet Stadını dört yan 
dan çep çe•re ıaraa ıeyirci -
ler arHıadaydım bende. 

Maçın baılamaaına daha 

yarım aaat oldup halde bet· 
keıde müdbit bir heyecan 

mevcud. Biitüa konuımaların 
menuanu yapılacak idman 
Gücü - idman ocaiı maçı 

veriyor. Bu maç aeticeı;, 

üzerinde bahae rirenler olduk 
ça kabarak bir yeküıı tut -
makda. Nihayet dakikalar 
eriyor. oyuncular ahyorlar yer 
(erini ve aaat 4 buçukda bay 
Saidin öttüıdüiü düdükle top 
ıeçiyor harekete. 

ilk dakikalar Güc bakim 
oyaayor. Sonra iki taraf üı • 
tünlü•ü ı müsavi ~- bir tekilde 
paylaııyorlar • Top iki kale 
araııada darmadan ve tam bir 
ıür'atle ziknk çiziyor Ye ba 
iİdiı ıelitlere halkca yaşı. 
yarol diye yilluelen ıuleri 
alkıılara karıııyor. Y an•mda 
bir delikanhnua zangır zanıar 
titrediiini, birbirine: vuran 
ditleriaill kütürtüler yarattıiı· 
aı ıörüyor 1 duyuyorum, 

Oauacu dakikadayız nzi 
yete Ocak hakim. 

Dakika 24 Güç kalui 
mlidhit bir tehlikeyi Fuadın 

FİLİSTİNDE 
YENİ CEZA 
KANUNU 

Ankara 15 - Filistin
de yeni • ceza kanunun 
derpiş etmekte olduğu 
şiddetJi tedbirleri yahu. 
clu g ızeteleri ınemnu • 
n~yetle karşılamışlardır. 
Bununla heraber Arap 
çet~leri demir yollarına 
tecavuz etmrkten geri 
kalmamaktadırlar mün
f erid vaziyette bulunan 
Yahudi kolonilerine ka
rşıda tec!IVUzler yapıl• 
maktadır • 

----------------~-----ı----------.---------~----~ GENÇLER . KOŞESI 

Gençler için yer ayırıyor, 
l azi müsabakası açıyoruz .•. 

Yakında 11iındelık çıkacak Yeniyolda (G•nfler için) ıiıtun· 
lar ayıracak yeni yetiıen oe yetiımelct• olan iıtidatları , tanı· 
)'Gcalr. tanıtacak, 6•nç Jıalemler araıında Y"zı mfııabalıatarı 
açacak, en 6Üzel ya.zanların yazılarıni her ıün Gençler köı•· 
ıinde neırt1decek, •enç iıtidatlarla ço/ı meılfUl ue ala/ıaaar 
olacak, yet;ım•l~rine hizmet edeceti~ • 

Genç kalemler araıında GfOcaiımı.z ( Yu~i müıabalıaıı ) 
Hikaye müıabalıaıile boıliyacolc alacajımı~ yazılar ınce bır 
Jilılıatle 1eçilec~lı , üçüncüye kadar koz.ananların hilui)'elcrı 
(Gençler lıöıeıinde neıredi/ece/c oe ba ıaret/e hikd)'e mü•aba· 
ka11nda kazananların yazılarını daima i•tiyecek oe bckliyece· 
tiz Şimdiden 6tnçlerimiu taozi,,e ediyoruz : birer hikdye ha. 
zırloıınlar. Hikayeler çoAı azan olmamalı Yeni.>Ol1an bir ba~u• 
ıiiıanana ıeçmernelidir . Hilıaye mü•aholıaıına 6irecelı olan 
yazalar laa:ııranın birinci ıaniıntlen itibaren nihayet bir hafta 
için"• idarehanemi:ıe ıönderilme•ioin ldz.ımıeldili ••f•n naı • 
halarımız.tia yaz.ılmıııa tla olıayacaiarımı.zın brı müddetin pak 
dar oldatundan bahiıle uman ııaaıılneaımı iıtemıleri ebe· 
rin• 11111l11rın iR~ul mtid•'i ZO hııir•"• "'"'"' 111ıılmı111r, 

P O A 

' 

Pazar günü yapılan 

ınaçltr 

Güc 1 
ı fec'akirhğt 11yeainde fÜçlükle 

atlatabiliyor. Dakika yirmi bet 
usta bir akıtla Güc kalesi ö· 
nüne iaen Ocaklılar Hıtlaa • 
maz bir farsat kaçmyor, Gücı 
lüler bir tehlike daba ~tlat· 
yorlar. 

Yirmi yedinci dakikad•yız 
güz~l bir anlıtmayla Oc:ak 
kaleaine inen Güdüler Nıba • 
dın yerini tutmamaaı yüzün • 
den bir rol kaybediyorlar. 

D.ıki"a otuz Güclüler yine 
akıyorlar ve yine Nibadıa re 
r i kalmuı yüzi>t den bir i<ll 

fuutı daba kaçıyor . Soara 

hakimiyet c.rtoya geliyor oyun 
yine eaki heyecanını mubafa· 
za ederek ıeyrine devam 
ediyor. Sonra geçiyor dakıka
lar. Ve nihayet bölümün bitti· 
iiai duyuran düdüiüo ıeai 
durduruyor topu .. 

ikinci bölüm be9 buçukda 
Ocaiın akınıle bıılayor. Fa • 
kat Güci üler üıtüalüiü elleri 
ae alarak 11kı1 tmyorlar Ocak 

kaluini. Ocakhlar bir iki tela 
like atlatıyorlar ve ıonra ini· 

yorlar Güc kalesin~, Top bir 

zaman Güc yaram aabaaında 
do lıııyor Ye on 7edinci daki· 
k ada Bekiria aayeaiade mu -
b akkak bir rolü atlatıyor 
G üclüler. Durmadan kot•• 
top bir zaman ocak kalıeai 

öaüade yavarlaaıyor ve yirmi 
birinci dakikada Ocak aai 
açıiı Lütfünün a1aiındall 

aldıiı hızla t11kılıyo1 Güc ai 
larına. 

23 ÜDcü dakikaJa , topa 
illinci defa Güc ailarıada gö
rüyoruz fakat bu görüaüı 

Güdülerin bakla itirazlarına 

uirayor ve mıç onbeı daki • 
ka duruyor. ndicede Güc 
lüler kabul ediyorlar bu aayıyı. 

26 ıncı dakikada aahanın 
ortasında topu kapan Ramiı 
ı a h ı i fakat üstün bir 
gayretle Ocak m üdafinlerini 
teker teker atlatarak alta paaa 

kadar iniyor _ ve Nıhada verdi 

ii bir pasla takıma ıeref ıo· 
lüaü kazaDdırcyor • 

Top ortada yine ordaa · 
oraya fakat uıta bir aekiıle 

dola1ı7or sahayı. Dakikalar 

geçiyor, eriyor fakat oyua 
heyecanından ekıiltmeyor zer 
resini bile. Güc yaziyete aia -
laeten bakim oynayor. Ocak 
kaleaiai def'atla ııkttbrmaaı 
çok kerre Nıhadın yerini tat 

mamaaından biçimıiz •e fu • 
ıiz çekiılerinden neticeaiz ka· 
lıyor. Kırk ikinci dakikacla O· 
cajın güzel bir iniı ini, topnn 

Güc ailarına takıldığ~uı ıi Ü 

yoıuz . Ve nihayet son dakika 
ıcna kadar 11yııı beı bini aıaa 
aeyirci kütlesini titreten bu 
maç Ocaiıa ıalebeaile netice 
leniyor ve birincilik karıılaı 

malara bitmit olu7or. 

HALiT MUZAFFER 

• • 

r---- . ----:---, 
\ SEVMiŞTi ) 

1 ~~bi~~~ !?.~ 1 

} Yn: Darmaı Türkmen otla l 
~ (31) _) 

Hizmetlerinizde mukabil 
mükafat yeya tekrar bir vaıi 
fe almak ümidinde bulunmaı· 
aanız da mütetnir olurauDuz 
hal bu ki böyle bir ıeyler 

o1madaa hemen dileacimi olu · 
yoraaauz . hiç bir ıeyimiı. 

kalmamıı olsa bile benim am 
camın ıetirdiklerı ... 

Fontelhaym - · AmcaDız 
sayın bayan benim için hiç 
b '.t ıey getirmiyecektir. ~ 

Froylan - İkibin p:stol • 
dan baıka hiçbir ıey. 

Fontelhaym - Sayın ba 
ya11 ıiz benim mektubumu 
okuaaydıaız, 

Froylan - Evet ben onu 
okudum, Likin içinde okudu 

ium noktalar benim içia 
hakıki birer muammadar. izdi 
Yacımız f İ bi ıerefü bir ite 

karıı hiYanet etmek benim 
içia imkiD11zdır. ıiz de fikrini 
zi baaa anlabnız aevrili bitı -
bııı. 

F oatelbaym - Hatırlıyor 
ıunuz ki .. yıa ba7an : •erri· 
leri toplamak için ıiddttli bir 
emir almııtam ben iıe haika 
bu ıiddeti yapmak istemedim 
akaik kalan . mebliiı bizzat 
bea le.Yiye ettim. 

Froylan - Evet h&tarlıyo· 

raa ben ıizi ıörmeden ev.el 
ıizi bu hareketinizden dolayı 

çok ıetmiıtim. Ben meziyetia 
meftuaüyiim, 

Foatelhaym Umumi 
mecliı bana tabYilleri •erdi 
ben de baaları muahedeaia 
imıa11 uaaımda kabul edilea 
l.orçlaıla beıaber kaydettir • 
mek iıteyordum tahviller ka • 
bal edilmiılerdi likia bu bak· 
kt tanrruf beai bir takım mil 
cadelelere mecbar etti. Tahyil 
makabillerinin ayaai bedelleri· 
ni11 tarafımdan te.viye edildi· 
ııne dair teminat Yerdiiim 
zaman aiızlın alaylı bır tarı 

da açıldı. meclıı amortiaia 
teniyeaiadea babıediyordu. 
Çliakü ben oahrla az bir 
meblii üıeriue mutabık kat 
dım buunla beraber ben bil· 

7iik bir zarara düımüı oluyor 
dam. çüa ki : Tab•iller be 
aim elimdeD çıkbl~r tikin be 
deUeri ödeyeceii •akit tabii 
boa ödemit olmayacaklardı. 
baadan ıonra ıayaa bayaa, 
açıi• çıkarıldım. 

Fakat aç1ia çakarıldıiı• • 
dan dolayı dej'il bayıiyetilll 

rencide edildiiiadea dolayı 

miiteeuiıim. çünkü beıdlll 

laalk İfİD •erdiii• para bea • 
dea istenildi. Cıddl duruyor • 
IUDUZ HJID bayan Djçia ıiU -
mü7ora11naı ha ba ha itt• 
be• ıülüyorum. 
ne c:aır olma11, oaan elinde 
bt:mea belllleD bir eileac• 
meYkiiade kal•11•11 ~ok 7azık» 
dıye ciüıü.ndü. ba büzün oDll 
eyiden eyiye aar••i• batl• • 
mııta. acı acı dütüamej'e r• • 
yaa etti, «Çok erkekler bll 
kadını• yaaa11da penane ıibi 
dön cekler,., Oaua diirlü aaı· 
cer alan olacak.,, » 
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Şeyh şamil 
hakkında yeni 

etüdler 
Kafllaı folkloru topla11· 

cdarıadaa meıhur tarihçi Ba· 
barali, ıon yıllarda , Kafkaı 
ciailddatıada J•t•Y••lar ara
aaada ıeyh ıamil'e aid ıeait 
Ye çok klymetli ma'ümat elde 
etmittir. Ba •alümat , Şa•İ · 
ha çarhk otokrııiıae karfl 
açbia otuz yıllık mücadele 
taribiai baıtaa ıoaua• kadar 
kaplamakta Ye ayaı zımaada 
o denia Kafk•ı dıilJarı ... 
laayataaa ye Ştmil'ia Yercliii 
bütüa mubuebeleria ıRrib 
tafıilat.~a d• aıd bulaamak· 
tadar . 

balkan antantı 
basın kongresi 

Ankara 14 - Bükreı• 
te toplanmış olan bal• 
kan antantı basin kon
grası nizamnameıini kr..• 
bul etmiş ve mesaisini 
bitirmi§tır • K oof rans 
dağılmadan önce dört 
devlet reisine koogra. 
ların10 tazimlerini ve 
sadakatJar.ını arz et
miş ve dış bakanlarıda 
ayrıca birer telgrafla 
bu tt'§ekkülün te~rik.1 
mesai f ıkrine hizmet 
edece~iai bildirmiştir. 

ZAYİ İMZA 
93S tarilali maaı tat\Nk 

i•z••• zayi etti•. batleaa 
iazami bizzat kallaaaca · 
iı•• " zayi İ•zıma laik • 
.ı olaaclıi••• ilia erleri•. 

(TJNIYOL) 

iLAN 
ilati1at ıa11.,ı.. ,,_ ... 

... ı J•lda•llan l ...... 916 

.lea itilluea lt•fl••ll"'· Yo· 
klaaara .... ,, .......... ,. 

ıelmeleri akıl taktljnle pi • 
•İJealer laakkaada k....ı ... 
ameleaia tatllikı ıanı11dir ••· 
zo i1eti ol•pta ıellli,..._. 

.,khlple ltiltlinleleri •e 
aclruleriai ramalwı tUnr 
ilaa o!aa.:r. 

Kirahk hane 
• 

,.
1

eolıeldtle ıauardi lam 
••'•••el 6ir ,.... • .,,..,.. 
•olaatııatla •• ~ 6ir ..,.. 
#tdc:ıia•ı• ..... u.... icr 

'" oeril.celıfir. Ele,,,,_ iM• 
•irati H ••l•rı ,,.., talip• 

lırin "•"• .,,. s .. ı ,. 
Ht1rni1• rn•rac..ılan.. 

r ,"111(•\ ı .~~., 

'.... '- .. 

Acele satıhk hane 
lakeacler paıa - Freaklaiıu maballeıiade kaaclalkara • 

10bj'lacla iiç katlı cle~ize lrarıı yoroaa kadar tetkeli 

de aezanti laaiz dört oda bir matbak bir alaar •• itala 

~eJi ••~t•ft aamuah laaae ac~ie ıatbkbr. ıörlaek 

ye aı.ak iıteyealer ıeaercilercle ıöacil m&tekait yb· 

Mta MJ ilaaua 11\arıcaat atmelidir. 1 - 6 

Toplaaıa ba malümat ara· 
ı .. da ea ztyade klJ•etİ haiz 
•ta.lan, Şeyh Şamil ia keacli 
iclareat altıacl•ki daihlar ara· 
llada •iicada ıetir•ek iıtedlii 
•• bar çok kalımlarıada da 
•••affak olclap iakdipçt 
Jeailildere aid baluaulardlr. 
Şı•il'ia • aizam • larıaclaa 
baZlları, miraı iıleriae, eYlea· 
•• •• boııuıaJa • laükiimet 
teıkilib Ye idarecilık ııleri••• 
ıaaaiata takıimiae •• baaa 
····••il IOIJ•I .. 1a.1ara taal· 
lak •Jl••ektedir . 

Pi1ade emekli Biaba11 ı 
Hille7ia 

---1~---------

Buburaali'aia bu • kl1metli 
tetkdı titri , SoYyet ı ik• 
Akade•iaiaia Gürciıtaa ıabe· 
li tarafuadaa, ,ıiadıhk 1alaaz 
lirciice , hbedilmekteclir 

Askerlik şubesinden · 1 
'935 senesi ıon yoklama zamanindan ° ııoma 

mekteblerdeo mezun olmuş a~keri orta ehliyetn• • 
meli ve 21 yaşını bitirmiş olanlardan askere alın
mak isteyenlerin 1 temmuz 936 günü son yoklama 
ları ıube merkezinde icra kılınacağmdan yerli ye 
yabancılardan bu kahil erler varija ıimdidea he· 
-of'n ıubeye muracaatla kayitlerini yaptır•ıları 
'Ve temmuzun birinci günü ıaat 9 da ıabe merke 
zinde buluomaları ·ilan olunur. 

İLAN 
Tapu müdürlüğünden : 

Şırkea oıtı Oımaa ıar • 
'-• 1alaibi ıeaet caWıia ti • 
•alea Jiae o .... ceaabea 
it•ak ile •alıdad tarla Do. 2 

Şuk•a kudefİ Almeclill 
tarı.. Şimılea kara iamail 
fı~cbklatw ıub.a sahibi aeae· 
dia faacbldaiı ceaubea J•tia · 
ler tarlaaale maladud : TulA 
Dı. ı 

Şarkea ıalaibi aeaet faa· 
daklitı ti•ılea H~ca otlu hı. 
••tarı... ıubea •• ceaallea 
•Mbi ıeaet çalabil ile •ala• 
d•t : Tarla dl. 2 

Şarkea oıta oımaa oila 
llela•et çabbia ıi•alea aelari 
Clri ı•rbea İr•ak cea11H• 
•ılaibı aeaet taılııale malaclat 
faadıldık: dl. S 
• Yomuaja Ciçera kiyi• • 
••• iç tarla Boıt•• oil• 

• 
llelaaeÜI bir faaclaldak llela • 
••tÜll imlan H..U,e •• fllhl 
9._ F ati•uia •allarl olap ita· 
alardaa 1Ulli •e Fati•e ••· 
kO' raJri ••ak.Uertleki laiı • 
aelerbai 55 •- •••el laarlcea 
" acliJ•• 6o .. c1eai altla 
••kaWliada kara 11..U •il• 
ilrrılai•• ıatarak kat'i allka 
eyledikleri ye tarilai •akirtla 
ileri iwalal• tarafaadu lllla 
aiz• tnen•f •• te•elllk et· 
••kd• ike• SJo ıueıiacle 
ibralaillia •efatile e•latlari 
llelaaıd •• ıtllfu •• Zılara 
" Hacere ye kami Hecl•J•J• 
terk IOUa HecliJeaia S22 ••· 
••iade Yefatile ıYlatları m•la· 
aıt ye ı&llfu " Zelara •• 

Mina Fon Barnhelm 
YAHUT 

Askerin Talihi 

d Ôteki kadıa yirmi 111ları• 
~~· ı•r•t 11z.ı Ye .. .ı.n 
k 11 laız••tçi kızda. Yal•az ba 

111 ••tlla ıderkea mu'Gallia 
•t•••iftJ, 

Saac1a1 akp•ı• ıı• O u 
1~•de tatlı ltir aklfde akma· 
h batlaaifb, 

Yıı.az: 
- Fakat bir eluiiiaiz yar 
~ •••dal •ileacuiai• aıil 
laa Jf 1 •••ia ıark,larıau idi, 

Jeli 11 ...... . 
Sıd&t •alaca laue : 
- Rılaata11 •cleria, decll. 

jae Gea, kaclaa •uik l.ir t• • 
•llale; 

_ 81• 1izi ralaataaz ettik 
1.eJ .ı .. .u... ıoraraaaaa aala 
cap olacai•• •• laı•ea ltizi 
karaJ• cakar•••lll reca ede· 
ceti•· 

Sedat aa11a ... c1a. ita ita· 
.............. ,ıe ~ lfikne 
lalr tatidlk ••• ki blw.I 
talkl• laialerle de1Uıa7orcla. 
J&YAI J•ftf ltaflacla. tittikce 
laarareti 

0

art11or, ta Jlrekdea 
•elea Jaaak. tatla auiae ıalail· 
deki tqlaklard•, appddar 
claa lauia ce•aplaı 1eli1orclt1, 

Ay doi•Dth· Jlfilimi 
.,c1aa1ı1a s..... ,.... ... 
.. ,.,, ...... , .... !•llfl 

a..,. ... , •• e1ı1p Gtll-
, .. aruhlald ............. ... 
•ae•a1111 w.a ~ ft Hae .. 
4 pırfadaki llinllı.W. .... . 
lllariai a.... ....... 25 
-· ınel ...... .15 11ra,. 
Atarak allkalanm ......... 
tllr. 11.Utr bllila• ~ ......................... 
•• .. ..... , .. teUn.t •• ,.... ................. .. 
met ... J•lerl laakki karar. 
claa aa•ıu lelcilW -..11. ................. , ..... 
Wr laak icltliMI .... • ... 
oa 119 ,_.. taH a141triyr 
tia• Ye Jala.t 21 • 6 . tJ6 
Paar 1lal 1Mt 12 ....... . 
W.. ricl•c•k ..... ••ik•· 
lariai iltru etmal.t illa-., 

lair rkellik •erir•r• ..... 
ele ralam paatol•• lliı
bir •••· ....... au.a 
lailelderiai ,..nı•r• ... 
tl•iti•cle•tua-- ... 
lan ...... ,. llabrak tlrldl 
alylerkea ,.... .. ..ıaı llir 
ıür caalw1er, ..W ta J1nk 
len ıiru Wr .. k ferra• 
ilatilui ... ,., ... 

Yal•u ile ,.., •ı t}i 
.... eJI ............. ~. 
riaclea Mtka ld••IJi , .. ,., 
ificlecek laa14e ••il'._., pi· 
ma laf W..etP atlluhl 
l.Uclı• ,.... .... ,_,., 
ıarip ltir callte,. twtwl•ırt 

ıiW laarru U,ra - ._ • 
klJRclL 

s ...... ,...., .... , 
daalaja itiacle laelld kal-. aa 
..... ıtılleWIWL fakat lla . , ., ......... ,..,.. ................... 

• 

....... KASE 

NEDKALMiNA 
-

Halkevi başkanhğından • • 
18-6-931 Ar, dil tarih. h.ılk. dershaneleri 

mizr. 
19-6-931 kitfp saray ve yayıo köycüler ıos. 

yal yartlım. 

yukarda yazılı komitelerin :çtimaları ekaeriyet 

olmadJ~ıntfan tehir edilmiıti. gösterilen tarihlerde 

mezkur komitelere mensup üyelerin içtimaa gel • 

meleri reca olaour. 

llYI tlu.celı kaclar ıııeldi. 
Y .ı.u bira& klrek ~ek -

•• ilteJ•r•. Sedat 1eriai 
... terkedenk ub1a ı•cti. 
Şı•• Wuutfi km ...... ,, 
tlr1J••a-.1m1a .. ... 
üa •at.allamo• kat ılzel 
•ı. ltlJI• oldaja lnlde •••• 
MJU clisleri lltiacl• kanı • 
... .Ueril• •ııl•• .u1 .. .. ,... s...... clikkatiai 
celMltl : • I• tlla1a laaldka · 
tea ıok laabcı .. , .• , Bu im 
-:aıuaa, ita kadama laer keJfi 

fıorlaa - O, b• ıllaek 
1M.ı itopror TellaıJ•· Siıı 
1e1aaa etleri•. • ııtıı iaıa · 
airete ••aWI J•palu acla • 
yete bqa • adretli mı ıı · 
llftlr. Harir. [ liz aeticui 
ı .. oltl• cliJ• Jap4ejl eJilii• 
kuta pefİllaa olu ada.ıu 
c1aa deiiJailıi&]. Ha,.,, ba 
f- altilıaia UUI• ıllraui 
imi•••. E&beı laakikat 

keadi"i beklir•• ı&ae bYp. 
f ıcakclar. A•cıaıa ıalaad•U 
•• bltla laizi• •ediıia. 

Foatelhay• - Sizia ••ca 
.,zıa, aiıia •ediaia, laa laa 19a. 

F ro1laa ~ Bu rtı-•iı 
lleai 6ldiriyer tella•r• 1 et
ıiı faıjlete Ye- ihti1ata ium -
JOflaaıı bö1le ıll••Jiaiı Tel 
lı•J• 1 Ba atll•eleri binr 
klfilr telakki ecler •• klfar 
leri ele itil•ek iıte•ım, dar 

dalaa fenı ltir ••YH balalı•. 
•i•r ıiz laer laalcle taaıa•ak 
İltİJorıaaaız ıiıi biz de taaı • 
mık mii•kiin olamaz. Ha,., 
biz ıizi tanımamak J•P••• • 

Jız Tellaa1• 1 eier bizim •ec 
liı •• afak derecede laıJIİJe 
tiaisi reacida edecek oı.u .. 
ae J•pacıtıaızı bea bilirim • 
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Eedenin beyanatı 
Habeş~stan ! 

Ankara - Ioğiliz dıç b -
kanı Eden avam kamarasında 
Lokarnodaki Habeş elçisinin 
hal halden HabeQ imparator 

luğunun reımi ü e11ih ola. 

rak tanınmakt olduiunu öy 
lemiıtir. 

İTİZAR 
ikinci ve üçüncü sabifel 

rimizdcki tefrikaların ya:ııb,..ı 
aabifclerin bağl 11 ısı gJr sın 
da ıehven birib'rlerinin ye le 
riae konulmuştur. okuyuculara 
mııaan özür dil "iz. 

Br A a 
or 

~Y <Jımas1, orta derece 
de tahıi göı r ş bulunması 
biraz daktaJo bılmesi şartlar. 
iıtekliler acele ol rak matbaa 
mızdan izahat almalıdırl r. 

İLAN 
Trabzon icraMea::urluğundan : 

Yeminli üç ehli vukufun 
tamamına 1 Soo hra kıymet 
takdir edilen aamaruksayı se · 
iir köyünden tupunun ~7 
11umaraaında ve kanuni ıani 
927 tarihli 24 dönüm fındıklr 
i•n aıııf hi11eai h czedilip 
açık artnmaya vaudilen bir 
parça fındıklığa ı:ırt,rma bede 
li muhammen k·ymelin yüzde 
ye tmit beşiDi bulmamış oldu 
iundaa 2280 numar h icra 
ve iflas kanu un hükiimleri • 
ne göre ıat1ş geri bırakılmış 
ve borç b ş ıene müddetle 
tecil edılmışdi. ilk taka t öden 
memit olduğuad n l cak 
ınuacceliyet kesbedcrek u u 
a:i bakımın daireıınde işbu 
g~~rt meokul yenıden ç k 
a. tırmily çıkarı uıış oı uğun 

rlac 17 - 7 - ~.)b cun..a gu&ti 
t 1" - J 5 a r ıcr daı 
ıo ., rıt.cı utumaaı ıcra 

.C:t,;. .r. 
""" ,,, deh in~ meli mu 

u.ıı..ıaH:.n oua )Ul"'~ ycıınş t?e 
şı.11 buuıu2ıı ta;uıırcıe uıiışteri 
ıı uzerıne hır k•Jacakdır. Ak· 
ıı takdırde en son aıtır2nın 
taabbüdü biiki kaim k ü:r.ere 
artırma onbeş gün müddetle 
temdit edilecek tar. ve oa be. 
tinci 2üoü hitami ol n 1-8 
135 cuaıarteıi 2unü aaat 
10-12 yapılacak ikin~i artır 
ma ıonundQ yüzde yetmişbeş 
~raıımayarak en çok artırana 
ıhale yapıJacakdır, 

Satış peşindir. artırmaya 
iıtir~k etmek isteyenlerin kıy· 
metı mubammcneoin yüzae 
yedi buçuk nııbetınde pey 
akçf!li veya miHi bır banka • 

aıa teminıt mekbuzunu havi 
bulunmaları lazımdır. Hakhm 
t pu ııcılhle s bıt bulunm y 0 

ıpoleklı abıc khtar d dıger 
ajikadarıu ve ı t f h tdu 

ıabıplerının bu b •a ı v bu 
ausıle faıı. ve m ~ f 
ol c iddi2l rınıa evreıkı 
bıteierile bırlıkde ı ao tar b 1ı 
<!eo ıtib ft n 7c gün z rfı d. 
daıremızP- .dırme erı laz nıdır 
Aksı t cı.t e baki rı t po 
s çı ıle sc.bıt o m2v rl r .sat ş 
t>td lioır 1mas1UJ n ha· 
r.ç 

ıyec. r ı I· 

1_ _ nd n ifıi ... ren er· 
Kel a 2or lme ç 

de açık hnluadurulac k art r· 
ma şarta meaıle 9 3. 970 
aumarah dosyaya muracaatla 
?Devcut Vl!Hİka iÖ•e bilmeıi 
ıliq ol"aur • 

( Yeniyol ) 
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4 Sa7fa 

ot.; _-.. , t~,;,,-~ . . -.; .. . . . . . . 

Fennin Enson keşfi 
_,.. KA. TIYEN TEHLİKESİZ 

~llimlii:.m!Ulil .... ._ ................................. __ 

Soğuk hava doJabı da bulundu .. 

Oqlabınızda vukui muhtemel arızalar netice
sinde , intişar edecek sıhbata muzır gazlar , 
gece sizi tadı uykuı.ıuzda aes1zın bastırabilir. 

Servel Soğuk bava dolabma sahip 
olanlar • bu tehlikeye karşı 

hayatlarını sigorta etmiş olurlar , 

SERVEL Soğulz haoa dolapları, aiğer 
markalarda kullanılım Atr.onyak • A•id Sülfürik ue 
Aıid Karbonik gibi zehirli gazlardan bü•bütün br ıka 
ue irsan vücuduna hrcbir zararı dokunmayan bir n~vi • 
gaz kullanmaktadır . 

Servel Elektırikli eoğutma dolab1n1n 
fevkaJade sağlamlığı , oaun kalbinde ' } ani 
kompressöründedir . 

Mevcut buz dolrpları iç'nde yalnız SERVEL 
de SEK M AN L 1 kompre11ör vardır : Bu 
lilyede hem dolabınızın ömrü uıar, hem de cereyan Hr· 
fıyatının büyük bir aısmızu tasarruf eder ••• 

G'lyet çabuk buz yapar, istenilen ıoğakluk c/er~cc•İni bulunca kenciıl~{!irdaı Jur•~·, ~ '.ü~at ducceli •otolma oyorı 
vardır; buzjar o'omatik evrettc t drici olarok Erir, cmıalinden daha llenıf ve ele.ha golterı,lıdır • 

U V D Lİ SATIŞ . . . Kataloğ ve tafsilat iEteyiniz 

Trabz nı \'C HRvalisi acantası : ABDU LAH SEZGİN 

ıl 
t1;mdı 
l:kle'lı) e 

hncümt.n den : 
Ta&zıfat h"yvaııları 

için 'llUbayaa edıJe<.:e 

73 O kao arpı 1 e ooo 
kilo ı;anıanın eksıltmcsı 
on gün müddetıe uzatJ 
mışdır. 

isteklılerjn u a 
kat temınat ma buztari 
1e birlikde 22 h ~zıran 
936 pazartesı günü he -
ledı)'e dncümt nıne mu. 
racaatları. 

RO 1ATIZ~A 
LUMBAGO 
SİYA TIK 

oprdcrı T skin 
v~ İ:<l'lle , A r 

İLAN 
pu müclörlüğünden; 
Ş rk H• d T mel :ağ -

dan t ferruğ n harnı.mci oğlu 
us afa fındıklığı garbwsı Ş 

kiTdan teferrugen K s .. p oğu · 
Uuıve teferruen u:omoç oiıu 
Rasım çahlığ1 şimalen t rıkı 

am cenuocn Agop oğlu pir· 
kıaden b.zineye intikal Ye 
oı:.d u teforru~eD Momoç oğ'· 

1u Aziz fındakhiı ıle mıhdut: 
Dö. 36 

Ş rk n sahibi senet çalı· 
hiı gatben 1&1hibi ıenet fın· 
dıkhil ve kaaap o2ullarındaa 
teferrucu Momoç oi'lu Rasima 
geçen fındıklık ıle mahdut : 
Dö. S 
Şarkan ı hibi senet ıar· 

ben lstebaodaa hczio,ye inti· 
kal ve ondan teferıuen Mo · 
moç oilu Azız fındıkhgı ye 
baz n Kasap o~uUarından tef· 
eruen Momoç ""oilu Ruim 
b ne ve fıodıkhiı ı:malen.ka • 
ı p ogulharınca1ı tcferruen 

o coç 051u ve Ruım ve ha· 
ne ve hndıKhi• cenuben Şa:-

ireden tcferruen nemh 02lu 
Oamıin ve ondan Momoç oi· 
lu Hakkıya ıcceo hane ile 
m .. h .. ut : Do. il 

Yuk rda budu• ve evsafı 
saireıı yazdı gayri 4 mcnkuHer 
Nem1a oğulJarınd n Haci Mı.h. 
mut ogıu Osm uıo mali olup 
mu ıle~h mczlfıt g yri me
nı. u 1 ~ri buı:ıcian kırk ıene 
evvel harıcen ve adiyen küçük 

Ş n köyünden Momoç oiul
laruıaaıı Ruşen oiiu Şıkira 

bcyu ferag eaerak ol vakıt· 

tan berı mez ôr mahallar Şa· 
kırın biı n.z. hıarıuf ve 
temellük.inde iken 333 aene· 
ainde olmuılo ver11eti oilu 
ijakkJy• müuhaaır buluoduiu 

Telğ SQatcl Trabzon 
....... • . ' ;_ ... 

ed lecek jandarma 
eksı itme temdidi 

Tr bzon .JANDARMA KONAK 
KOMUTANL.IGINDAN : 

Janrlarına konak komutanlığının erat nakli eksilt 
nıesi 15 hazaran 93<) gününde yapılmış isede istek 
Jilerin verdıkleri pey haddi lavık ~örülmcdiğinden 
on güo daha uzatılmış ve 25-&-9~6 perşembe gü
nü saat ondöı tte ılıalesi yapılacağnıdan talı plilrrin 
teminat muvakkata akçası olan 155 lira 44 kuı uş 
luk banka mektubu veya maliye veznesinin makhu 
zile beraber diğer kanuni vesaiklc birlik.de mura 
caatları ilan olunur. 

Eşya nakliyat eksiltmesi 
temdidi 

Trabzon ..JANDARMA KONAK 
KOMUTANLIGINDAN : 

Jandarma konak komutanlığının eşya nakli 
eksiJtroesi 15 hazıran 936 gününde yapılmı~ isede 
istekhJerın verdıkleri pey haddi layık gorühnedi -
ğıuden on gün daha uz tılmı~ ve 25-6-936 per .. 
şembe güoü saat onyed.i.Je ihalesi yapılacağıntfan 
tahplilerın teminati muvakkaıe akcaesı olan 470 
hra 80 kuruşluk banka teminat mektubu vt: ya 
maliye veznesinln makhuzile beraber ve diğer ka. 
nuni vesatkle hı :likte muracaatl~r' ilan olunur. 

ve bund-.n başka kanuni mi· 
r;,ıc si olmadi~i ve mezkur 

verleri h•kki karardan tapuya 

bailanmasını talep edild;gıa· 

den bu yer'ere ayni hak id· 

diaaındakı evraki müs~ıtelerile 

birlikte oo gün urfınaa bpu 
müdürlüğüne ve yahut 28 6 

- 936 Pazar güoü ı.at 12 de 

maballıne gidecek memura 
murıcıat eylemeleri ilio o!u· 
DUr 1 

Zayi şehadetname 

Maçka ılk merkez okulu• 

dan 928 ıeaeainde almıı olau 

jum ıon ıınıf mektep ıe:ha -
detııarr.aemi kazaen ıayi ettilD 

yeniıini alacaiımdan eakiı'ni• 

hükmü yokdur. 

Maçka kaıaaıaın haça•era k6 

yünden ıui oğullarıadıa 

febmi o. Hıııa J:r1of 


