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Doğu illerimizde kalkınma 
• • • • • • • • v • • • 

Erzurumda kültür işleıi 

Euurum ( özel ) ÜçüDCÜ umumi Miifettitliiia merkHi bala· 
nan Erzurumda ( Doi u ili ) adında ye••İ bir ıaıete çıkarılma· 
ı:na karar verilmit • e yepyeni bir matbaa •iicada ıetirilerek 
Aiuıtos sonunda ıueteaia çıkma11 temia edilmiıtir . Gerek 
(Do~u ili ) ae ve ıerek ( Yeaiyol ) a Miifettitlik müteb1111aları 
taiu.fıudan kendi branılarına ait memleketia iatifadeaiai mucip 
makaleler yazılacak: ve aekiz Vıliyetia kall"ama • ıelifme •e 
illerleme mevzulara üıeriade eüalük malumat takip edilecektir, 

Şaki Hüseyin tepelendi • 
34 J ıeoeıinde Erzurumun Tııkuea aahiyeai •lidürile aekiz 

J•ndumayı alçakça ıehit ede• meıhar ıaki Hüaeyia •e arkadııı 
tepelemiş, cesetlui Erzurum• ıetirile ı ek 'eıhir edilmiıtir. Bu muH· 
demede şehit olan J•ndarmaaın cenan töreni Erzaramda çok 
ıhtimam ile yapılmıt ve bu merHimda bütüa miifettiılik •e Vi 
liyet erkini hazar bulunmuştur . 

Müfettiti amumilik ıekiz ViJiyet aaayiıınıa temini içia doi· 
rudan doiruya keadi emrinde aa•ari •e piyadeden mürekkep 
kuvvetli müfrezeler bulundurmakta •• ira• tranıit yolaaaa ••· 
aiyelini de bu auretle temin etmektedir • 

~1emleket hsritas' yapılıyor 
Enurumda Miibendia b•y Mitlaat ı•r•pu memleket baritaıı· 

aı almakta devam etmektedir • 

K ar &ta Elektrik ve su 
Kara ( özel ) Kara Elektrik •• ıaları lçin ıimeaı fİrketUe 

•ut bik kahomıı ye mühe•dialerinia ıelmeaiDe- •e t•tkikat ya. 
Pıl111aııaa hükumeti merkeziyece mü1aade Yerilmiıtir • 

TRANSiT 
TRABZON ilAN TıRAN· 

Sili iÇiN 77 o BiN U&A 
T AHSiSA T VERiLDi 

Bitçeaia fe•bll•• lril 
•ıadaa Naf1a •eklleti •• · 
rine 210 ltia lira •eril•if~. 
B ' para ile Tralıtzoa • iraa 
ara~atla oteblla, ka•roaet 
aalıli1atiaa ltaılaaacalrtar. 

İran traaıit Jol•- Ja. 
pd•••• içia Jİ• eNa fia n· 
lıileti ••ria• 4'o Wa lira 
f e•kalide tala1;11t y, r ı . 
m:ıtir . 

Yolaa iaıuti iNi Ja& 
içinde '-ılaJlp ltit.if ela· 
cakbr • 

Artvin kafil,si 
Refik Korarltao bir 
kafil~ ile geliyor 

Çor ala Valili Refik Ke· 
raltaaıa ••latelif ••alek .,. 
llabiad•• kalalaıbk Wr kafile 
ile ıelarial1e ıelecelderiai 
reçea .. ,...,...... Wria4• 
laaber ••rmiıtilı. S.. al•tı· 

mıı laabere tin lrafilı '' 
Hııtraacla Armatla llanket 
eclecelıtir • e. • ..... a..t1. 
iki Vila1etia ticaret er~aW 
•• reacllii birlairleril• tul • 
ıacak , Sper te•MI• ppa· 
lacakbr • 

BOCAZLAR KONFERANSINDA 
Nün1une hastanemiz 

PRO JESi Y APIUYOR 

Sılıbat nkiletiade• s-6• 
derilen Vekilet •imari Fa 
at tetauka.tnıı ikmalle Aa· 
karaya cöoımüıtür. Hasta· 
Dennı Kavakmeyclania 
Y-p.l u: k rar.i ıtı:ılmııbr. 
Ankaraya ı dea •İma 
pıojekrı ıkmal edince ek 
a,ltmeye koaulwcalr, aonba · 
h rda ioıuta b~ılauactaktir. 
Bu ıene umumi bütçedeD 
l oo bın lira verilerek. V •li· 
Y çc de. ahte edilen 200 

bın lira ıh: bırlik.te ıetecck 

sene bütçeıiue kadar iat•· 
ata d vam edıieceldir. H u · 
laueımı en aoa ıereitı ,fe• 
ııiytye mutabık olmaaı ka 
bul edılm ılir , 

Elçin 
Yurdu sergisi 

Kııorta okulu 932 mezun• 
larında.n Neriman T•aeria 
tubat 936 da ııçtıiı biçki di • 
kit yurdunun aerııain açı lma 
tö~eai dün öaledea aoara 
hılkevi ıaloı.uııda Üçüacii U · 
•umi Müfettiı miz, •ahmiı ve 
birçok dnetli zevat huıurde 
Japılmııtır. 

Bay Tabıin Uzer kordeli· 
Y• kumiı ve bff ayhk bir 
zaman içınde aekiz s-eaç 
luııaıcıın buırla dıiı bu s-üzel 
•
1 
ııaat eıerlerini takdir etmiı 
erdir. 

D ı.etlilere y11rt talebeıi 
lı~•fı~dan ıerbetlu ik11m 
edil mııtır. 

Dış Bakanımızı bütQn 
delegeler alkışlarla karşlladı, •• 

Aakara - Boiazlar koa· 
feraa11aın dialıl toplaab11a 
da T. R6ttli Araı biti• tlele 
-reler tarafı•du alkıflarla kar 
ııla••• aatkncla koaferanı 
bqkanıaa •e daweti•ize ica • 
bet edea deleıelere teıekklir 
ettikten ao11ra yeni maka•ele· 
aame proj '•İ•İ takdim e•miı 
ye demiıtir ki : 
• Ba proje ile ı 'zlere tica • 
ret aeyriaeferinin tam ıerbeı· 
tiaiai aazaara dikkate alma •• 
harp ••yrifaiaia Tilrkiyeaia 
Marmara iç deaiziaia •• ba 
ıaıi Taziyeti balaaaa Kara . 
deaizi• u•n•I •• buaaıt e•. 
aiyet ilatiy•çlan ,ile maka11et 
ıaret~e HTbeati te•ia edea 
bir aizam teklif ediyora&. 

Kamaliıt Tlrkiyeaia fltUI 
ii ıiyaaetia çealoıt plAada 
bir ıulb Ye aellb ıiyaıeti 
tellkki edil•eai içia klfi dere 
cede b11braalar •ermiı olda • 
;aadan emiaim projemiı •I 
teballi o\dui.a•a& •••imi it 
birlii• arıaıaau a.ir kene 
daba iıbat edecektir. Bu J• 
ai auka•eleaa•• içia ıizler • 
dea aalayıı zibai1eti taleb 
ederiı projeıilliıi kabal el•ek 
le aerede iae iki ~ uarclaa beri 
barp •• aeta1ıcı yazi1e1iadea 
16rlllea bu botaılan bir mi • 
ıak ıeçicli •• •edeat •illet • 
ler araııada bir ıalb laatti 
yaıh laaliae ı•tır~cekıiaiı tı 

lıta •illıtler •alaıkkak "•• .. 

daa dolaJI aill.,. · ••tl;lal 
ılkraa olaeeldardar.· E..,. · 
ruataki ••••I llaYa tema • 
••• leyla'al•cleclir. lı .. f•uı 
ll•rla lauai celleaiatle PNJ• 
•iıia tetkikia• a,aılaJaealrbr. 

Montro 22 - Baı1a ıt
leclea ıoara t.o;adar lıoafe • 
raaıı lıtG1lk BritaaJ• Fr ... 
So•7etlar birliii J 'PffJ• 
T&rkiJe, Ro•aaJ•• Y •pıla9 • 
J•, Yaaaailtaa Y• S.ljariı -
taa deleıeluiai• iftirlkile •• 
lı•icr• elit itleri tlaireai tefi 
1. llottaaıa 11 .. kaalata• .. 
toplaamııbr • italra .. ..ı 
ıiya1et aelleplıri delaJiaile 
koaferaua .We,.ı.riai 1a.
clenae•İfti • Fakat Ceaene 
toplaablanaclu IOUa ita 1ı •• 
feraaıad11 iftirlk •Jl•recektir. 

lılottaaaa acdat •atbatlaa 
ıoara TlrlD,e cht itleri ~aka-
•• T enik Rtttl Araa 1 •k 
talebiai i&ala •mittir , it Tr 

Arkua cllrtte 

~ELENLEk-GJbit~u.tli 
Uıak it a.uka11 ..-:ttır· 

lllila.tea ıelari•İI it ba•a 
clirekt6r10il•• taJi• olaaaa 
ı••c •• kı1••tli laaakacdar 
•ııclaa bar , .... c1c11a ""ıelalt 
Yaıifeleriae ......... br. · 

••• 
llerku • .ı.ıt1•ııt1a ... 

lıkl\lar mal•lcllrllilae ta . 
rt• ol•••• ••kte6 •ali1eci· 
leriaiıdea Abclallala Atak 
dla poata ile laank~t. ıtldf, 
arkadqlan " deltlua taiı • . ..... .......... ,...,: . 

--==-===--~===-====~==~~--~ Direlı16rfı , Ba,yasıcr•ı BEKiR SOKOT/ :I 
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SÜfUNLARIMIZ ŞlKA YETLERE AÇIKTIR 

24 H •airon 1936 Ç•rı•mı.. Yedi ııünde ilr.i defa çıkar 1 

-------~~.............._-------~~' 
Yüksek tahsil gençleri 

Doğu iilerini ziyarete çağrıhyor 
Çoruh Valisinin Alakadar Makamlara bir yazısı 

Artna ( Özel ) b~t ~ulanur. Hopa ; Türkiye 
l - Sa,.a Üçbci a•ami aın ıhracat mabıulitaadan 

alf•ttit!•is Bar Tahıia Uzer, o~an fındık ve portalr&l yeri 
ltiiJik Bafkaadaa aldıfı ilba· d~r .. çey nebatı, pirjaç pamuk 
ala Aakua •• iıtaabal yük · l'~bı •ebatlar da yetiımekte 
"" tabail ıeaçleriai tatil de•· dar. 
reıialle Dop ialeriai bir tet· . l ı iç°Dde tarihi aHrdaa 
tkik ıi1ar•tİ•• c•iır•akta bır çok camiler kiliaeler, kale· 
old•ldanaa ••ir a.u1ardula-'. ler, kale enkazları , harabeler 

2 - Çorala ili 
1

: Kuadeaiz ·~ b~ıalardan bııka çeıit, ÇtS 

ulailiaclea ba1la1arak dabile ııt cına ve t ekilde yalçın ka • 
•• tuk Aaaclola yayla11aa yalaklar ve bu kayallklar içia 
tlepr• uaaan ( 8JS6 ) kilo· ~e bir ço'.< yerlerde eski mı. 
••lre •aralabaı •Hıbai Ht· ıaul~r ıörü für. 
laiyede 9e ulailclea itibaren . Ya_k~ek hhıil ıeaçleri ; 

ıl mubıtıade çok - ' t b' J 
4ailua kadar y&kıelea mab· . k f . ! . maa11 ıo o 
t-•=~ L -•--d 'ld'-ı · la J ı ' •zıyo OJık ve j eolojık tet· 
.... raaa ...... a ı ımıen 1 a· kik!t t " ,-
• ..ı!ı • t pel · d- •e ur u çeıit •i•ç mey 

YI •a .... erı , • era , az • •e 0 b t t h ' 
llld 

· l. · k L 1 ' e a • ve u bub at üze • 
.,. , ar ço ••ar çay ar rinde d t • 1 

ye .. laleleri, tlailari, J•tillik 
1 

d' e e ut er yapabilecek 
er ır. Tabiatın çe 't •t 

•• or•aalar ıilai tabii çelare· fb 1 f' çeıı 
• L-ı L • H ı arını, Çehrelerini, fiİHl• 

len - Ye , •• ze•ı•• '•••· likleriai .eyred k ı 
urah bir par,adır • f b . ece. maaea 

. • rıkalar&aı •• eıkı aara ait 
llor •eaekpler tiirlü çı· ban!ıeler' d - '-1 ..ı· idi ..... m'kl 11· b' · ı e ıorecea eraır. 

p J~I er, ·~ L ar ~eııt Binlerce aenelejdir Türk 
••JYeli ••i •• .a.çelikler •ataöı ola • 

, • • J • n Ye fart Ufraada 
tirli ~k Ye laıçımde .. J•P · bir çok kahramanlıkl•r •• 
ralda aıa~klarla ıilli , eze· fedakirlıklarda b ı la it a, llikl . u unmuı o a 
li t~ la~..ı iti•. rhe .,.,. bu yerler laakkıada tarihi tel· 
al ........ ~ top ... , çeaaet kikat •• ma!ikmat ediaecek 
tiW yerlera yutlar • ler •e Tibk yurduna• bu ke· 

Hepa k..-•a •• ıoa aar parçuında Cumbariyetia 
a~uıa~ '-thraa Şua. ~2 feyi&li aımetleriyle çoıarak 
kile•etr•lak r•l Kuatleaızın çıltı.a• aziz •e aıil Türk kö 

~~a;m~-s = .. dal• lliliiDiiıı ziraatcdılr., mey .. cil~ 
.. •Mh ... .::.:.; •• ~ IJT~·~·h~ sibi •iral, ilrti 
_. .. _._

1 
it Aralu ._,

1 
ıadı •e ıçtımaı bayatıartaa da 

·-~ f il ft Ye• Jak&nd•n IÖreceklerdır. 
ku L~n-~~ ... ~::iad akarak 3 - ilimizi ziyaret edecek e::..-- • Ç :-. ~· •• tetkikatta bu!uaacak olaa 
-. •• -Z.~~aaa:.: ·::ı~ ~~k~ek tabail ıeaçlera•iıia 
..&.akli ı-pddar ilikl ılimız baduda içiadeae1ahatla· rrt, L ••• L - L ı:L~Of • .•rcl ı ri, İ8tİrabaJerİ, yalap kalk•a 
•• I& YO _,011&1er IÇID e . , 

l
i&l••• 1s1..1-ı ..... _..L. ki· Y•.••. ••. ıçmeler.ı •illyetçe te• 

7-.. • 7 - ••• edde v• · ~ · 
,ilk Wr' ,ek dereleri , irimi uk ' d ceıdı _ 11 1 yardıaa 
ille• '•••i"• athruak •e ki•i Y .u' a .. , •ra~ız ,1bia bir 
flr 1tıU1 akuak Çonalaa dl· çeııt ıilzelJikleriai •e ballua 
kllea aka• bir ,.1ı · ıalan, ~· '"' t01~1111 tabiatin ~ içinde 
••latellf cİM •i•flıldarla ka· A~~tl~•J:t d~v~iae •e biiyi~ 
pala ramaçlan , •adileri 1eyr· tt · enımıae llyık bar 
ıdınk Ard,laaa la•dadaaa ~are e •e çoıkualuklar içinde 
lsa•u ( 179 ) kilometre de· :•aaa._ edea :taaliyetleriai 
Ya• etler • 1 rmea ilıere muhtelif mem 

. leketlerdea ıelec k · . Karadeaı& kı,.Ianaı kara· 1 b Ll . ~ ııyaretcı 
L • • er aa arıada •alayet hada • 

clu I•• , ...... ,az.Uıkluıyle duada lı•r tü ı- ı. l ._u L - • - - 1 . " r u •O aylak ••· 
·~J~ •• e•lu.cl rJer erın İltİrabatleri HDab d · 
Rin laad•d•tlaa itibaren Ho· edil•ittir ' a ıbıar 
par• kadar yoUan laer tirli 4 _ y. d f d 1 L. . . .. idi ... ı ur a ay • ı ulf 

·.·::!aı ~· .. 1• 1• ·~•attar reıj olaa bu it için ilt•abal 
. ti•m ıeucea olaalu Aakara parti teı~illtlariyie 

.alldildui taktUrtle Tralıt&oD· fakültelerin •• yiUraek mekt 

.... ltqla1arak tabiatı• ita talebe birlikleriaia r•rek ep 

...... d tl•ıllilderi icincle ta laaıarlıldar y&pmal .1 .~• 
Kuı'a kaclar tit•ek kolay· rile bildiril . . ;"?1

n 
1 1

' • 
lilm ·4a1aı laalacaklu •• Ca. ları•la dile~i=~·· erıa ••111 • 

•sİJ•t iclanaiaia selik irade· 5 - C H p r·n l k . ' . ... ... , .. 
ail8 J•pala• ba J•Jlalarcla ı• terliıw ine ı'ıtaa bul a · ·t . . · ' uaıYertı e 
.. c.k .... uraratcil•r kendi· direkt6rlüill•e de•let d . 
1--:-ı 1,- L - ' eaız .... ta ~b• ea ,a .. ek de· yollara U. Md. , ziraat eaati . 
prim ipnaiade ıöreceklerdir tliıii direktörlüiüae iı b-• 

t il 1111 • • .. • L ' aa UI ıuaaaa ır ~oa yer• ıiyaaal bilriler kolu direktö 
t.riade ••il•• isleri •• Borç· lllil\ae, Aakara dil tarih f ~ 
ka wuilltla llut.ı •• laakar kiiltui dekaalaiıaa, iıtaa:aı 
.. t1ealeri •• laa aadealer •e Aakara parti ve halk · 
lariatle brala laalea İfl•••· baıkaallklaraaa iıtanb ı ••ı 
.Ut• elaa .•il1oalarca lira riaı k11lilbü1ae •e b ·ı ~ ta 
4ıpria4e ••lat8f•• fabnka· Jlkaek Bııbaka1al - 1 

dl' .i~iD 
lar yum • -k . •ı•. abilı7e 

tu_ ı taaat, maarif ziraat k• 
.... lau tuafuula ayn ay· lerilap arıedil.;.ittir . •e alet· 

fi tlrll -~· •17,1, laıb~ .. f ORUH YALiS/ 



Sa,fa 2 

oçaco DERS 

SINIF 
İNKILABI 

RECEP PEKER 

Se•dilralinain 1879 llar· 
ıilya, 1889 Havr kor.ıreleria. 
den aoara alcllia celtbe bam· 
baıkadır. İfCİ cerlıeai lnı koa. 
ırelerclea ıoara proıramh bir 
ibtilll uaaara olaJor • 

Sosyalizmin genişleme• 
~sinin sebebleri 

GlriiJ.arm. ki , HıJaliz• 
aiıttetea dlılr ıa71lacak bir 
zamaada epi1ce ıeaiılemiıtir. 
lıaaua baılaca 1ebe1'leri ıa•· 
lardar : ilerlediii içi• ıer•a • 
ye ııbibleri keacli araluında 
daba iyi aalaıır hir bale ıeli· 
yorlar • 

Proletarya - burjuva 
tasnifi 

B ı 11ralar ıoayalizmia ele 
keacli i~iacle, keneli aalaJ111•· 
da ruıh deiifilder oluyor , 
iıçi ııaıfa dalaa ı•ait bir kav 
•etle lauakete ve clalaa ı••it 
•nada m&caclele 'etmek içi• 
e111b itir taktik kallaarak 
•akadderabm lıeadi•iaki•e 
beaıettiii iaıaalan ke•di ıa· 
!••!1- toplamak meyliai alayor. 
ııçı 11nıfı laer 1erde bir çok· 
lak Jliaaı olaa köyliiyi içine 
al•ak iıtiyor, ba 1etif•İJ•r, 
malmtllk rulaibi olauraalua 
da ıiz koyuyor. Baba •iru, 
ıer••Jtai , cebiacle paraıı 
olma1ıalara ve az çok tallıil 
ıörmilı , aala111b , bilıili , 
fakat vulakım uuarlara el 
azatlyor • 

lıçi7i, köyliyü , ıeli•ıi& ve 
az ıeürli bitin iuuları ka· 
•ia cebbeaıade keacli ıafla • 
rına alan yeni bir tabir icad 
ediyor : 

iıçi - patıoa tauifi yeriae 
proletarya • barj•va tauifi 
doia1or, Baaa türkçe olarak, 
farka - zencrm kaYıau , di1e 
ifade edıbiliriı ._Çok t:aki 
:samolarda da ba aalamcla 
dliıillceler we teıebbiiıler ol · 
ma•Jt dejilclir • 

iıçileria ba ittifak ipa 
kendileri•• ea yakıa ve ko· 
la1ca lteraber ı•leceldermi 
zuaettilderi ilk mau yıi&aa 
çiftçiler olaaıtar • ffatbaki 
içi llDlfaaıa fikri ile çiftçi llDI • 

fıu• haliade biç bir aalayıı 
•• diıü•üt birliii yold•r • 
Aıhada kö1lü ve çifçi aoı • 
yalzi• akiduine a1acak vazi· 
yettea azakbr • 
Köylü soıyaliztçe 
dü§ünmez! 

Bülıue ıoıyaliım 11a1ari· 
yeleriae ıeliace ı&ncekliai& 
ıoıyaliz• •llkiyeıçi clepdir: 
Heıbuıi ltir . ya•dciapa bir 
ı•Jri meakale , bır eye , bir 
tarlaza aalaib okau.aı <'ojıu 
Dalmaz • Halltaki lö1lü11ia 
ıörlitli • meaf aat , beub 

' Jaf8Jlf Ye aaaae baJwa .. claa 
ba ıoıyaliz• doktrialeriaia ta· 
m zıddıudır . Köyll , top -
rajıaa Ye eviae ltailıdar, oaa 
ıaclak bir aı ıardar • 

Soara IOIJaliat, be1aelmi. 
leciclir • Keadi balaaclaja ala· 
aaa •i;terek •eafaati içiadr 
keadilliaıai bir ciı olarak k"• 
1t.ı et•eı • Keadi.iai ' diier 
ala1Uaa içiadeki iKi taba • 
kaaarile l.ir ılrlr, k•di •· 
ı~u ilia••ki Hr•aı ..Wbi· 
aa ele ' •ulakla,. da k .. diai • 
•• cllı•aa .. ,., • 

- Aakı•"' -

(YENIYOL) 

Ziganada devrilen kamyonet 
Münasebeti le: 

Er:uıram ( Ô~el ) 

Her aene Ziiana dapcla 
bir iki kamyonet claidan JU• 
Yuluır, makiaeler pııçalaDır 
bir kaç kiti ilür • bir kıç 
adam 1aralaaar • V aka ake· 
bintle ilk araaalaa aebep Fire· 
ain Ye Rota• mu•yeae•idir 
acaba maki•eaia yaYarlaa•a· 
ııaa sebep bualarmıclar ? bea 
uaaecli1oramki yalaıı baalar 
deiil makiaeaia badtii iıtia • 
biıindea fızla ylk ve yolca 
almaıı ve Yirejlardaa döner • 
kea miiYazeae1i kaybetmeai 
ve firtSain fazla ıiklete maka· 
n•et edememesidir. Ba,aa 
laerkeıce mlla• olu mkdar 
fabrıkaca teıbit oluamaıtuki 
ltucla 1 .s · 2 toadar. Halbaki 
•••lekett• •akiaeleria ço · 
i•l•.. •• bir Şoför cemi • 
yeti ol•a11, laer ıoförla fada 
Jik ve 7olca alarak cebiai 

mavakkat lrir ••••• içia clol· 
dar•ak iıtemeıi , Belediyele• 
ria ıelea uabalarıa medeat 
bir aakil Ya1ıta11 ol•akclaa 
ziyade did tekerlek takal•lf 
bir ev ıekfüıde ıeldikliıiai 
ıörmemeai \la kualaraa •• 
mlhi• Amilidir f 

Makiaeler laueket ecleceti 
umaacla yiikiiae Ye yolcaıaaa 
bakmayarak yalaaı fere• kltwclı 
ver•ekle Belediyeler vuife· 
ıini y•pmıı elımız. MakiaeJe 
konalaa 16kla barna•eleriai 
ılrllp makineye fazla etJ• 
koamam•ııaa, bai• j a eıy• 

konulma••••• , arka kapa 
i•• kapa••••'•• •kaak ve• 
bu ıaret!e laareketiae ••İr 
yermek •ecbuiyetiade olda· 
ia ıi bi ıelea malriaeleri ı•· 
bre ıirmedea enel •••ki 
"Belediyeler me'marlara tid • 

An karada 
valiler 

toplantısı 
Ankara - Aakarada ya. 

pılacak valiler toplaata11 Sala 
ıli•ii yapılacaktar • Ba top -
laabdan sonra iç itleri bakan 
ve C. H. partiai ıenel aekre· 
teri Şllkrli kaya izmirdeki to· 
plaabyı J•P••k lzre izmir• 
ıidecek •e oradan Trakyaya 

ıaçerek Edirae toplaıat111•1 
yapacaktır , 

detli bir lroDtrol altında bu • 
luadar••ia mecburdurlar • 
Daıll• ıoförler yedindeki tez· 
kereler• bakılacak olarsa bi· 
la iıtiına l ,S ton kayit edil
•İflİr. Halbuki her hangi bir 
makiaeaia lıer lıamıi hir ıehi· 
re uiuı 3 , hami 5 ton y6k· 
le ıeldiii ıörlliyor ki ba 
makineye firea kijldi Yerea 
Belediye me•maruaan ha ki · 

• 
atla clerlaal mlddei umamiliie 
tevdii llzimıelir, Çiinkü vazi 
feleri•i ı&•i iıtimal etmiıtir 1 
iıte .. a kontrol yapılmadıfıı 
takdirde kazaların birinci de· 
recede ••ı•aıı belediyelerdiı ! 

ş;ferlere ıeliace , banlar 
faıla 7ilk almakla kazaadık· 

larıaı zaaaettikleri paraları 
aceatelere ve dolayiıHe fab· 
rilralara verecekleri11i acaba 

clltl•••Jorlar mı? Fazla yük 
fazla beazin ıufiai, L'8tkıerin 
ve makiae all ıamınıa az za · 
maada laualfiyetiae aebep o · 
lar. Bualana t~cdidi içi• ka
za11dılduıaı yine kifi ıelmez 
ve bimaetice ıeneti milliye 
fabrikaya •eriler• Bu dojra · 
madar? Eter pförler ücreti 
nakliyeyi azaltar11k birbirleri· 
ae rekabet ediyorlarn ı.u re· 
kafıetia zararım memleket 
çekmektedir • 

Baalan idıtr~ Ye iıleriai 

taazi• ve kızaaçlan111 kirli 
ve iıtifadeli 6ir ·ıelrilde te'mia 

et•ek içi• bir cemi1et bılin· 
de J•t••alan zaruridir. Akıi 
takdirtl• tkcaria mabat, iaaa-

••• caDlaı , milletin aervetiai 
mabıfaza içia s~lediyeieria 
ıicldetli •thlabeleıi z••••• 
çokdu ıelmiı Ye ıeçm :ıtir. 

il. Gtnıtotait 

Zeı:ri 
tedbirler kat
dırılmıyor mu? 

Aakua Loadradak 
•illetler cmiJet.iİle ••uheret 
birlii'•i• yapbiı bir toplanb· 
da İlıJHtere hltki•etiaia zec 
ri tedbirleri• kalclarılmnı içi• 
vermiı oldata karar tiddetle 
tenkit edilmif Ye birtıkçe bq 
katana ı•ri ah•••llDI temin 
maluadi1le biitia ••ıru 
çarelere bat Yu.imuına ka· 
rar verilllİftir • 

GENÇLER KÖŞESi. 

Gençler için yer ~.ayırıyor, 
Yazı müsabakası açıyoruz .. 
YalıınJa pntl•lılı çıucca• Y•ni1oltlt1 (C;.,_fl•r İfİlt) •atan· 

lar ayırac1Jlı yeni yetııen o• ~tiırnal&c. .,. iati'8tları ., tane· 
)'acai. tanıtaca•, ••f •al••ler •a•ın"'1ı ,,,., 1116aa6aiaları 
o~actık, en p&a yaaonların yasalara IMr '6n G•nçl•r laöıı· 
ainde nıır•dıcıla, ••nf iatülodfJF,,. fOi ,,..,.,.ı •• aldlaadar 
olocalı, yıtiına•lnin• lacanact eJecıfi• • 

Gtnf lıalena'-r aruıatla apcojuına ( Ya.si nalaaba••••) 
Hiluiyı 111iıao1Halacıail• 6Afliyac•lı olacClfl ... • yfdllar ancı l11r 
tlılıiatle •efilecelc, lpndy• htlar lıoauenlarm lailcd-yılerı 
(Genfl•r laöı••İnd• nıır•ililecela •• ba ••ı•tl• laile.•y• nu1aaôca
lıaeınd11 lıa.analarm ,...,.,..,.. flaima uliy•c•lı •• 6ıiliyıce• 
li• Ş mdiden ••ffl•rimiH laoa,,• •tliyoraa : . 6ir~r la~•J'• lla. 
aırl•aınlar. HiluJyur fOla .... ol.....la r .. .,., ~ bır -~·· 
dt••n• ••fJMfftelitlir • HiMy• -.a&iu•11141 •ırcc:•lı olan 

yazalar hazıran sonuna kadar 
idareye gelmtlidir. 

SPOR 
Hazır mıytz 

• 
? 
• 

Atlet : Hami Satlibofılu 

Salahiyettar bazı kimseler· 
dt:a iıitti&'ime iÖre yakın gün 
lerde Aıtvin, R ;za, Hopadan 
karııık kalabalık oır geaçlik 
kitlesi Spor temasları ynp· 
mak üz~re ıebrimize gelecek· 
lermiş. 

Te11111 üç ıpor ıu besi üze 
rinde o\acakmıt 

Futbol, Atletizm, Güreı : 

Şimdi alakadarlara ıoruyo 
rum : Yapılacak bu temasla• 
ra hazır mıyız. bntrlanıyor 
m•?yuz, yoksı berıeyi olduiu 
gıbi kabul ma edeceiiz ? 

A - Futbol : Söylendıj'i 
ne göre teması Trabzon 'birin 
c~i olması dolayıaıle idmaa 
oc•i• yapacakmtf. Bu takım 
bazı hatlara zaif olmaaıaa rağ 
men memlekette ea eyı oyua 
göıterebilecek bir takım ve 
hi mıçlatıadan da · henüz çak 
mıt olmuındıa formuadıdır. 

Buoua jçin Ocak takımından 

eyi neticeler bekleyebiliriz. 

Netice : Futbolda bir ha· 
zırlak var : Takı'.D idarecileri 
de miıafirler gelinceye kadar 
liz ım olan çmhşmaları ihmal 
etmezlerse Lu cıhetten çekine 
cek bir ıeyimiz kalmaz. 

B - Atletizm : Trabzon· 
da ıarkt•n ve Karadeniz kıyı 
&arandan gelecek böyle kala 
balık Ge!llçlik kitleleri yapa -
cakları temıılarda bizden bir 
ıeyl• r ôirenmek, yarın mem· 
leketlerinde tatbik etmek ga· 
yeaı le ba ıeyahatleri ihtiyar 
ettiklerini ve dolayııile mem· 
leket Gençliii araaında tanıt 
mayı temin etmek makıatla • 
ranı güttiilderini zannedi70 • 

- Arkası üçde -

T. R.Aras Pa
riste görüştü 

Aakara - Dıt iıleri baka· 
nımız ·ı. Rüttü ArH dün bar• 
riıte dıt itleri bakanıle bey· · 
nelmilel yaziyet etrafında ıö· 
rütmliıtür . 

iran ingiltereyi· 
protesto 

etti! 
Ankara - İran hükume· 

ti inailtereyi iraain bahrin 
adaiarı üzerindeki ıarih hak· 
laraaı inkir etmesinden dola -
JI milletler cemiyeti nezdinde 
protesto etm ittir • 

italyanın israri 
Ankara - Rosadan bil• 

dirildiiine göre iaıilterenia 
zecri tedbirleri kaldarmak ha· 
kkıadaki kararıaa raimeıı ital· 
ya ceaeneye delıe yollama· 
aak kararıada iırar edecektir. 

Habeşistanda 
Çete muharebelerinin 
devamı hakkında 

Anlıara 22 -

HalHıi•t•ntla f•f• m•la•r•6• 
lerinin tl1Juım etıili laalılıın 
dalıi laab•rl., romada l•lı•ip 

•tlı lmılct•dir. 

,_____ . ---:--\ 
\ SEVMiŞTi ) 

1 ~~bi~~~!~~ 1 
} Yn: Durma, Türkmen ofla) 
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Yetitiyorum, dedikte ıon 
ra "öpıüye .doiru ıür'atle 
koşmaia haıladı. Derhal hir 
plia tHIVYDr etmiıti. köprü 
ye yakın bir yerde ıaya abla 
rak yüzecek, aandaha ön6oü 
ke1mei2 çalııacakdı. 

Sedat bu planı ıüclükle 
tatbik edebildi, aandah• ke • 
aarına yapııdıjı vakit köprü 
ye ae\liz oa metrelik bir mf s' 
fe kalmıtdı . 

Genç adam teblıkenia Yer 
diği feYkalide bir cür'et v• 
çeviklikle aaadala atladı ve 
ıüratle küreii yakaladı. iki 
dakika daha ıecikmiı olaaydı 
aandal büyük bir tiddetle köp 
rüye çarpacak, param parça 
o\ıcakdı. 

Sedat kavı• ile düımaaa 
hicüm edea bir cenıiver ııbi 
küreil azatmıı, köprüa6n aya 
tına ıedit bir darb" iadirmit ~ 
di. müs ıdeme okadar tiddet · 
li olmuıdu ki Sedat kendiai 
zeptedemiyerek ıırt üttü aan· 
daha içane düımüıüü. 

F ı1kat bu sayede tehlike 
bir taraf olmuş, ıındal köp 
ıünün altından aelimetle geç· 
mitcii. 

. Kadınlara bir f'J olmamıı 
dı. Fakat pek ziyade kork • 
muılardı. Genç dul mutlaka 
karaya çıkmak, eve yaya ola 
rak yü ı iimek iıt~yordu._ 

Yılmaz onaala beraber 
karaya çıkmııda. Yollaraa_ka 
ranbiı ona yeni bir ıeytanbk 
ilbam etmııtı : 

- Sedat tabii HD ıaadala 
ıeri ıötllrecekaın. Saime ba 
aım kurkmazn beybade )O • 

rulmaaıa, aeaıale ıitaı•. dedi. 
Sedat onu• ıenc dul ile yal 
aız kalmak iatedJiıni • nlamıı · 
dı. belli etmede• aülii .. ıdi : 

- Bence mba vi... Fakat 

b almem o razı olar ma ? dedi 
hizmetçi kız mliteredditdi . 
Sıadalia avdet etm~ktea kor 
kayor, fakat Sedattaa ayralma 
i• da lair tiirlü can• iatemiye• 
rek tereddüd ediyor. bu biıai 
ona ıarboıbia beaıer bir hal 
verı yor da. hıç birıey ıöyle • 
medea küreklerini blrakdı. 
ıeaç kız onua ba hneketiai 
bekleyormaı ıibi haf ıfçe eiii 
di, ellerini onan elleriae, ba 
ı•nı omuzuna bırakdı. bu ıü 
zel ıecenia karaalıiı içinde 
dudak dadaia tekrar tekrar 
uyaıdalar. 

27 
Evıe bemea bemea Yılmaı 

la bir zamanda davet ettileır. 
G6ı karpı1or : 

- Aalat ldı Sedat... aak• 
lama ..• Öyle olm11a bu ka -
d~r kabı mıydia ? diyordu •• 

Yılmaz yaram aaat kadar 
ıenzelik etti. Araıara ama · 
yor, dı1ari11aı dialeyor~u. ai • 
laayet Saimeam oda11n~ çlk • 
cbimı ifittıler. Y almaz çapkın 

çaplwa ı&lerek •Y•i• kalkdı. 
- Beaimki beai itekliyor 

Allaha ıımarladtk... Aldıa 
varıa HD de Saimenia oda11, 
aa •İder1in .•. Haydi Sedat ..• 
Badalalai• liiıiim yok, • böyle 
nimet bir daba ele dlım•ı 
dedi ve odadaa çıkarak ya • 

''' J•Y•I merdivenlerden hadi. 
- - Arkııı vu -
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ram. futbolda yukarda söyle· 

., 
sm 

(VENIYOL) 
L 

Binainşaati eksiltmesi 
İNHİSARLAR 

BAŞMÜDÜRLOGONDEN = 

c'irim rıbi hazırız. Gelecek • Pulatanede yaptıralacak 17854 lira keşif 
let her bılde bizden bir ı~y· hedc!li iJarebane hınası 18 - () -936 gününden iti· 
J~r ıöı üp öirenebilt cekler. haren kapalı zarfla eksilt mrve konulmuştur. eksilt 
Fak.._ t atld"zmde h·ç böyle me ve ihale işi &-:-7-~36 gü•'Üne müsadit pazırte 
deiil ! Hatta belki miııfırle sı giinö saat on bırde ıstanbul kabata~ inhisarlar 
rin bı2d,n daha bası ın çık • Jevazlm §Ubesinde ~üteşekkil alım satım komusyo 
•al•r& ıbtimali bile vır nunda vapılacakdır. 

Nedeo mi diy(cekıiniz ? l • 
Şuadan : Iste k 1 il er eksi tme günunden e& az üç giio 

Elimiz-:fe &ulanan bir kaç evveJ jnhisarlar inşaat şubesine muracaatla en az 
m&ıtuaa iıtid t baric, mHa bu l Ü) Hklükde bir hinayi yaptıklarına ve diploma 
bakaJara atlet diye ,·;ece ol•a s. mımar Ye mühendis olduklarına dair vesaik gös· 
ıerikalanları koşma1ını, atla • teri p ehlıyet vesi kası ile doksan kurut mukabilin· 
a.11ın1 biJe biJm' zler, 2üverı de ek~ıJtme evrakını al abHeceklerdir. 
dikleri yahr z futbolca olaıla· Teklif mektublari eksiltme günü saat ona 
rıdır, kadar .koıoisyon riyasetide makpuz mukabilinde 

Gelecek misafirler de verilmiş olacakdır . Muvakk.at teminat 1339 
ıençtir, onlar da muhakkak lıraJır. 2 _ 4 
top peıinde birtz koşmuılar r u·· tu·· n nakıı·yat eksı·ıtmesı· dır. Baau kabul ettikten ıo•· 

ra kim daba ziyade kani•, iNHiSARLAR 
caala i1e iti oaua kazaamıaına 

b1111klyoraz dem~ktir, netice BAŞMÜDÜRLOGONDEN 1 

iti yalnız ıor bııaracaktar Artvin, Ardanoç, Borçka , ve MurAul anbar• baJıi, teknık arada ridecek " 
•e b zdea bir ıeyler aörüp larında m~vcut ceman iki yüz doksan bin kilo ya• 
öirenmek içia a-elealer alda · prak tütünlerin Kamyonla Hope anbarlarına 1 
•ıcaldardır. A~stosda başlamak ve teşrini evvel 938 &onunda 

H•jba kı Trabzoa pekiıi hı~ırmek üzere nakliyesi l 9 Hazırın 936 tarihio-
•i11farlere atldızmde birıey· den itıbareo 2!> gün mütidetle ı çık eksihmeyeko• 
ler ıöıterebi!ir memlekette nmuştnr • 
bir Uu ıbtıHı Hhibi arkadat Taliplerin 8 Temmuz g-36 çarşamba güuü saat on 
tardır. Atict ı.m heyeti evvel· dörtte 490 lira teminat ııkçesile Artvin iohisuJarın ce Jıpalaa ıki müsabakayı 
a6zöıiinde tutuak az çok 11v da müteşekkil komisyona Ye ıartoamesini görmek 
•ilmiı atlt.tl .. ri bir araya top içinde Trabzon baş müılürlüğü yaprak tütü 1 -U~-
la1ıp miıafırler ıebaceye ka· sıne muracaatları • · 1 - 4 
dar ba ukad•tıa,., id••• Halkevinde el ışleri sergisiaçlldt Geap ıabaaıada akıımları . .. 
Çahttararak aetıcede 1rabzo. H~LKEVI BAŞKANLIGINANı 
• 11 tt mııl edecek bır tala• 

E•ı•iz ••rl'i koaiteai aezuetiade elci• laicld •• dildt ,.,c1. ltÇdarıe ,ok 8 JI JapıJmıf ÖİfeDlCİlerlDİD laamlatlıp aerfi a.J • 6 • 9% ........ itiltue• 

3 s.,ı. 
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KASE 

NE.DKALMiNA 

&. -•iri ••clell~r rekabet kabul etmez ıarett• 
Wr fewkallclelikle imal eclilmittir . Göıterit itibarile 

l( E N A S R 1 ) ıekiJde we ( G A Y E T S A G L A il 
1 Ol•atua •lftvilerimiz ilk bakıtta anlayıcaldardar • 

Ba •ocl.Uer elııat itibarile çok kuılanıtlı •• pratilıiçia . 
deki raflu laer tlrlii maclcleaia muhafa:ıaıı içia d&tl•ll· 

•it , laeaap e.W•it •• 611• yıpılr lfbr • 

En mükt-mmel soğuk hava dolabı almak 
için haıka markadan sakınmak ve mutlaka 
( KELVıNATOA ) almak kend;) 
menfaatınız icabıdır • 

Trabzon Ye dogu iJJeri acantası . 

Pulatanah Karciaşler . , . 

Toplantıya davet 
Peremeciler cemi yetı reisliğinden : 

0
har. Yoku ıöyJedijım ribı Jo • 6 • 936 l'l•I•• kadar aıat '' c1 .. ili • lr•w 2o c1u 

ı~•~kmııdll'~r de ~zım 22~b~rbv~ ~k~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kaclar diizyerde koıar. BU' k_il_:.b_a_ld-e -.. -e.-.-k-ette~ .. -Nff-İ_____ Gayri me,,kul icar artırması 
ka• bayaznada baz.im 10çradı· yar demek clo;ra olm•z. iati 

Trabzon peremeciler cemiyeti hey'eti idaresinin 
intihabı 2 temmuz 938 tarihine müsadif perşembe 
lflllG ~ on clartte Trabzoaıpor kulübü saloaan 
a. icra kıbnacaımci-tn rey sahibi olan esnafın 
mezkôr giindt'! toplant·y• gelmeleri ilio olunur. 

1.. · Mahalleaı· ıoLaıı nevi m.n. Birsenelik aaaz Jere ııçrar, ba1r•k J•· datla ıeaçlv ol•aaaaa r•i • • · · 
n •-- ıcarı t...-ıada o.Uu da bayrak ••• sıkı diaaplia, kaYYetli telr 

Tabıiti 

alhp' Terirı.oa bıribirlerİlle ıik,boca .. dalı.o loir eolrıor.ıt Eevak Golu oğlu llllZI : :: 
S•P•• .. ı batar.,., ciridi, daalu iıteyea ba ıabede ıimclilalr llir ı • • 
lilleyi bızim atbiımaz yerlere • ı ı 37 100 

mübadil 
1 

L 1 1_ ıeJ yapamayız. yeterlü miıa S 3 82 •O •DYYeti iJe oldaktaa IOD• 1 lrU 0 1 

•
01ara oa!ar da ıavarabilirlerl firler de bizi• .kadar ba iti• kasım aga uzun sokak clikkiD 24 18 

» 
» 

Netıce : Atletıım heyeti- allkadar balua•a11a. Eju » • 
1 

23 2o 
ana buıiti eyi d&tünerek bı • ıelecekleria arıı·ada ha talae isk~nder p. meydanı ıarki oda lo2 4o 

• 
» 

Rus llrlı••HIDI tembı odebiliraek do kıymetli olı•lu nna ııt· DEFTERDARLIKTAN. . . . . 
.,••afi ık olaraı reıcilerimi&i• te•11luda baa ı ukarıda yazılı gayri menkulatın hır aentılık ıcarlar~ 15 • 7 - 936 tatl• 

C - Gtıreı' 111.ı.a birıorciklor kopıbil • hiııe kada.: bir ay müddetle puarlıga bırakılmııtır • taııp olanların Defter• Ba tabeyi a1aea kabul et d l l 
~ mecburiyetiadeyiz burr!G!n_:__:•::•l::e::ri...:b:.:e=aa:.:b=••=••=.a..:lı:.:l:.:..rd=ı.:.:r· ___ ;:.ar;;;:.:;:Jı~::?.:a:..:m=u=r:.:a:.:ca::.::a~t ~·~.;.r•.;...:·-------------------------

Mina Fon Barnhelm 
YAHUT 

Askerin Talihi 

Foatelbıym - Bende ıiıi 
lt•ia ıdeı'm ki bea onaa 

··••.tııı cltiıli•· 
Froyı. .. - Bılmem bamıi • • •ıır ••a •ah11maaa ıöyJe • 

1111• it'aiz yakaada eyi lair 
Jola airecelsaıı 
il. Size mıhıaı olmak 6zere 
11Pldıa bir tahrirat ıelmek 

laere İ•it 
F ••teıbaya - Riko ltir 

:•aar ile ••ııl 16ıiphilir ? 
lai• laıkluatla bir fe1 ol· 
~ .. cl .. ektir. ıiadi ltaaa ... .,i, ..... eclan 11,1.cü iri 
kataı ~•i• •a .. mile haklı ....... , .. , ........ . 

le iıimi bitirmedea haraclaa 
ıitmiye · beai •iraıtıracaldar 
aldan11orıunaı , b.a fellketl 
iftira edealeria ıllleri hlade 
pHçıla•adaa 1itmi1ccetia. 

f ro1laa - SıNtb ada• 1 
( Takdirklr ~bir effcldet, Wr 
eda ile ) 

F oatellaaJ•!- llerU..te 
ihtiyacım 1ok , H• clotnılalr 
iati1oram. N .. ua••· • 

Fıo1lıa - Silia ıibi aa • 
••• ,. bir .c1a .... 

Foatılhay• ·- (Hararetli) ... ,., .. ,.. 11.,.. llilirİll ıil 

Jau ıe1d• •Jİ lalkl• •••r 
•• •Ji kaaut llud Heniall 

yalaaı llaa•a 1..W1or•••• 
cl•ld •a•u lalli• W.i1ab· 
mıu her •akit tutlilr •• taa 
Yila ehleL 

Froylaa - Ha,., laa,. 
bea •Jİ ltili1ora• ııl•••• aa ..... 

F•tellaı,. - HalAıuı 
k•ll• .. ,.. ba,... .... ... 
a.,ta,•achaıı laalb•ki aalit. 
aak iati1oraa : Eter 1tea • 
laarelrett .. kartaı..ı .... • 
••• icia ta•amile laıafre 
ftril•eue IMa liaia olaaa• .. ,.. ... , ............. .. ,a ......... •1r 1a,. •• , •• ....................... 
•• " ...... Wr .... la1ik· 
tir. 

$• laalde laa •IWa8saım 
•• e1a...ı,.tm Wr .. kw. 
•• brıaamdald tükir dellek 
tir. Bltla uadetiai bit ba1aa 
ltla JlW •ıkıw ... ,,. 

~ 

ol•alrtu •t .... Jaa laıaa 

• adi Wr •.W•kblr. 

Frorlu - Ciddi •i laaJ 
W.~? ( IHr.1 .. llire arkaa•· 
aa •••nk ) Fıauiakı 1 

Fontellla1• - Zumetmi 
,., ........ ,.. ., .. ? 

Fro1Ju ( Y u tarafa. fraa 
liıka J• laitaltu ) ıi•di ta• 
Yalrtitlir l S... •• laıtarlata 
• ._ Fraulıka ? 

F~b - Hic lair 1•1 
......... ,.,.. llkia IİI 
Wru. reakt• naı• ıirdia ·ı. 

Foldella•J• - (F107lula 
ulak ......... ti 11-• lati 
renk ) ..... wror •uaau 
ıı,.. ... , .. ? 

Fro,ı. - ( Şaka ile ) 

·- •• ?katı, ... 
F•~•r• - iter ıisi 

a IM9MJcll• J :ıuaıclercliaia .. ,. ... , ... 
fre,au = ( .,. ıoada) 

o , tabii o •akit beai• feJl 
ketime aebep olardaa•z il · 
kia bak•••z ba1 ltia1aaıı n• 
de •iıia fellketiaiz ol .. k iate 

•••· aevaek bir •eafaat •• 
kabili olaa•alJ •. Bea kallami 
bl1l• ıize 11ç•11ıydla. belki 
•erlnm~tiaiı beai lıl•aJ• 
eclerclı li'ch aı'cıa z o marlaa 

•eti beadea eıir1i1or ( llua• 
lan derkea J•••tcı Jlılltl 
pıra •i·G i u çekip çıkınyor 

F ontellaıym - ( Ytlz&iG) 
ı&ıtererek ) baaaala ae de • 
•ell iıtayo·ııı:aaı 111'11 bıyıa 

Fıoylaa - Hıyır, balıt1,a 
n• •e1a bedb,ht •l•ık 
içia baıı:laa bııka çare yok 
t~r b.•• laakiki bir •ık iıter;m 
ııze ıaıaıyor1am bay biabı . ,, . 

· '" aık•nııı il:amıl edecek -'•· 
recede aımuılaıuıaaı . 

-: Arkııı ,., -



- t rsma ac 

Boğazlar 
e~, taraıfı birde 

tüluko b lkan antEntına men· 
sup iki devletin tesanüdünü 
Vt: Romanya ile Tiirkiyenin 
boiazlar meaeleaiadeki_ baauıi 
meofaatlarıni izah ye muabe· 
delerin tadili aleyhtarı Ro • 
manyaıun eraıı defıitlirilmui· 

ne taallük etmeyen ve esa• 
ıen bir çok emsali baluaa11 

Türk talebini makul bulmakta 
olduğunu bildirmiıtir . 

Düyük l:lritanya deleieaİ 
Lord Stanboe ıil•haı:ılanma 
~ onferanııaın munfakiyetaiz · 
1 ğı dol~yıııle Türk tale.,iai 
t•bıi bulciujunu ıöyl~miı ve 
umumi vaziyeti hiçte iyileıtir· 
meyen tek taraflı iblalları tak~ 
bıh ettikten 1 sonra bilakis 
Türkiy~n.n talebinı hü~üaiyet· 
le karı lam k liıimdir de • 
mııtir • 

Fr rısız .. delegesi 8. Paul 
Boncour'd suıhperver bir uıu · 
tü tek tardli ihlallara tercih 
eyledığioi bild': miş ve Fraasa 
bu m~selenin bütün uzlıım• 
zibnıyetıni getırecektir. Diye .. 
rck ~özünü bitirmiıtir , 

;.) vr tlc• birliii delegeıi 
B. L hjDof iı beynelmilel 
Ül!aaeb~rlerde Türkiyeain 

ıulbperver •aziyetiaia tebaruz 
ettırmıı Ye Tüık tahbini çok 
büınü nıyetle telakki eyledi .. 
iini bildirmiıtiı. japoaya Ya· 
nan11tall Ye Y Oiaday dele• 
ıeleride ıgeniı bir aalaıma 
zıhniyeti ile memnuniyet ~alaı 
bir bal ıuretiae Yarmak içia 
ayui arıuyu izhar eylem.it • 
lerdir , 

lngiltere 
Habeşıstan için 

ne du~ünüyor ? ! 
Ankara - Edea aYam 

kamarHında milletler cemiye. 
tnnn önümüıaeki toplıntıaın 

da ia21lıı bükümetının katıyen 
İtalya tarrıhndan Habeıiıta • 
nıa ilb~kı keyfıyetane ma•afa· 
kat tekhfıade ~eyabut muva • 
fakat eyle ek niyetinde olma 
dıjını ıöylemiıtir, 

Selçıka zecri tedbirlerin 

lı: ldmlmuıaa muv.fakat ede 
ceenıi reımen biltiirmitdir. 

I! r 

ROMATiZMA 
L UMBAGO · 

SIYA TİK 
ofrı/crr T cdıin 
oe i:r. J/e lf'd-r 

, nı 

( Yeaiyol ) 

c~J 

4 Sayfa 

Fennin Enson keşfi 
.-K TİVEN TEHLİKESİZ .... mm~ .......................... _. ......... __ 

Soğuk lr1 Y1 co!abı da ı--.u!u!!dn . . 

Dolabınızrla vukui muhtemel arızalar DP.tice
sinde , İntişar edecek sıhhata muzır gazlar , 
gece sizi tath uykuLıuzda ansızın bastırabilir. 

Servel Soğuk bava -dolabına sahip 
olanlar , bu teblilteye karşı 

hayatlarını sigorta etmiş olurlar , 

S E \!EL Soeuk haoa clolapları, diğer 
markalarda hullamlon Amon)'ak , A•id Sülfürik oe 
Aıid Karbonik gibi zehirli gaz!ardon bü•bütün br ıka 
ve irıaon vücuduna hrçbir zararı dokunmayım bir nevi 
gar. kullanmaktadır • 

Serv 1 Elektırikli soğutma dolab1n1n 
fe,kalade sağlamlığı , onun kalbinde , )ani 
kompressöründedir . 

Mevcut buz do!,.plnrı içinde yalnız SERVEL 
de S ~ N L 1 kompre11ör Yard1r : Bu 
uyede hem dolabınızın ömrü uzar, hem de cereyan •ar· 
fıyatının büyük bır kısmını tasarruf eder ••. 

Gayet çabak baa )'Opcar, id~ni'en •oialılak Jer~cHini bulunca kendil~{:ir Juı ı.'cıı 11~ , ~ •.iı~ct cluaeli ıotufrr.a D) crı 
oarJır; buzlar otomı;,tilc aordle tecif':ci olarak erir, em•alinden daha ~enıf ve daha goıterıılıdır • 

UZUN VADELİ SATIŞ .. ·• Kataloğ ve tafsilat isteyiniz 

SEZGİN 

• r 

Trabz·>n ve Havalisi acantası : ABDULLAH 
Sıra mafa:alar N'l 118 T elt Saalcl T rab:on 

- • • ' • ~ - 4 • 

• 1 •• .,.. :._ . . .,. ,, , . . , 

. .' --. "'!'J.-1 • Acele satıhk hane 
lakender paıa - Frenkbiaar maballeaiade kandılkaya 

ıoka;ında üç katla denize karıı yoroı;a kadar tukeli 

de nezareti bai:ı dört oda bir mutbak bir Qbır Ye b•h . 
çeyi mub~Yı num ,alı baae aceie 1ı1thkbr. ıörlmek 

•e almak iıteyı nler ıem~rcilerde ıöncü mtitekait yüz 

baıı bay ibr. ı··· ınarac•at ~tmelid.ir. 1 - 6 

1.~~~18!:9 . """ ......... .. - ... ~- . ... 
. . . 

T · bzon 
A~,. ·eri ık 

şubesinden : 
Yede 111bay!arının yokla -

maaı buiraniD otuıuaca ıünü 
nihayetine kadardır. Bu ay 
nihayetine kadsr ~ıdecek 
ıobayluıa yoklamaları yapı 

br ıelmeyenlerin olbapt ki 
kanuni macibiace ce~ııyi 13 

ti ile tecziye edilecekleri din 
olaDur. 

İLAN 
Tabu müdiirJüiilnden : 

Şarkaa ekıi oj'luna n ha· 
ıineye intikal edeo fıı üıkhk 
1ı.roen yumruk o~ullau11dan 
buıDeye ıntıkr l ede • f1ndık 
lık ı • ma),.n t"'ıki~m r: r nabec 

alrt \ıO U ile Pl b"\.:. : ıar}. 

c f•noıld· 1 G'ö ~O 
Y c .>l5ilı.l• ':- ~ lcövüociea 

hı y of: la •12f 1111. l,ıUi ·enet 
olar ak ubdr.yı teaa.;eı uk Ye 

zabti ı.iraatıcd• iken 310 ıe· 

nesinde vcfatile Tc: .. a .. ti luz 

lar& 7.ekiye ve keıibana ıonra 

zek17~nıa 320 ıeneainde ölme 

aıl• nra1etia kızlara mevlude 

ye emi11e ve oıollarl ali ve 
bü11eyi11e g~rkn :! badehu ali· 
aia bıJi ,·elet 355 aeoujnde 

ölme.ile kardeıleri emine ye 

mcYlade ve büaeyine terk ye 
büaeyiaia 3.J7 ıeneainde ölme 

ııle eYlitları Oımaa Ye celil 

Ye kuııı aeberc terkeyledikle 

ri 'H ba Jeri bu vereacler 

aenetıizden namlar aa intika 

lea tapa aeaeai &hzine tal ıp 

oldulllarıadaa ba JCrde ayni 

bak iddıa11 olanlaı •uıa on 

ıtha zarfında eYuaka miiıbate · 

ierııe tapa d. ire11ne veyaout 

S- 7 - 931 tarahuıe mu1ad1f 

puar ıuati ••at onoırde m11· 
I balhoe ııaecek M mura ibraz 

rı ey•tmeleri i'in oiul'lur. 

~- ••••il eJ S-yın...,ayan ve Baylar L\1 
il FENNİ TAMIRATI 1 Elektrikle iıliyen cıbazlarınııı, ber çeıit Y nı Cra."'ofon 1 

1 Dikiı makinelerinizle Çorap FaDila vuair bilc6m~e 

W~l ince venaıi~ ivleriniıe ait makinelerin tamiratıaı en ~ 

1 
~ ucuz. ve emnıyetli aurette yaptırmakla memnun kalmak lıill 
ı iıler!eniz aıığıdaki adnaı katiyeıo aHlmayınız, il 

-...... .....,,. .. ---------· ... 
--~ ---------------------

1 ~ Meydandı: I tımbul Lokantas arkasında 1 
1 ~ yağ~ıar karşmnda Fenni ış KemaJ ili ' L. ' aş ~o; adı CJrı "·' 

acele ol soyac:ar~ı 

·~a rnuhtet 

1

11 AkKutıhn Oflu oila: 259 JI 
Dmmsas n , mmmmı•• 

' 

kalmad' 

sonunda ceza var 


