
M~ıarhk. 

lşi ne olda ? 
Gcfe• f'6n •ayın bir a r • 

ltatlaı t m~.zarlık i,ini , hallı 
için •n önemli bir ihtiy(!ç 
•ayıyor , •• ,.erç••t•n önemli 
•lan 6a mezar/ılı iıinin ne 
orclafwnu aoroyord• . Arlıa· 
daıımı ceoapı•• bıralımaJım: 

N. olacak , aa İfi , plan 
iıi , hal r"ıi , laeyltel iıi ne 
olJa ' nereye aitti İH ' ··-
zarlı/ı iıi de öyle tilei• •e 
•raya wıtti t eledim • • • 

Fa/cet ba lurııl•lımla ona 
ıaıduramoclım . Dalt• h•ye. 
cani• , ddıa ot~ıli ıôylQ1or 
U• ıoıayorcıu : 

- Ne oldu , mez.ariılc iı 
ne olda , ne<ien ba ıı de 
aofarJun boeufrJa o• dotar· 
lcen bir hiç 1aiç olup ııiıti ' 
n•cien «oca bır ıelur hatkınan 
•11 ön~mii ılııiyaçiarından 

biri olan me.zilrlı« ''' a• ni· 
leayeı bir ııtın.za meuzu o •P 
ltatmcdıtan aurt•lom.ıcıı ! 

Arlıaaaıım laaltıı• aeııl
dı, tsir keç yıi öı.ce , meHr 
iılı me1eteıi , fÔJ''• bö~i• tıır 
tuıartunma ue ıaıoriama çer· 
ç.eoeıi ıı;in• 11ırmıı ıııoı ıaı • 
•litükiü ooaa:z.ınaa ııen.ıc• 
bır )'er atanm•ı o• bır müd· 
fİd .. •onrcı tiahı bır hayli 
mauuf olunaralı. Erzarunt 
~oiu cıephHın• ıı•l•11 ilıımı 
kc.lm oe )ÜllHlı dıuarlarla 
f rorılmııtı • Falcal. aracıan 

yıHar ıcç-tı, tımam,an1R•ctan 

öytec:e o•raallaı 11• kataı o 
rı •• nıfm 1ı .. ıctı , nifin bıra· 
ıulaı , oı,mıyoru• , ıhı.mai 

in huen ae J o .dur ..... 

Eıer oradan , hırlaan6i 

hir uoepi" 11a~acçumıı,. t 

baıka oır ~·r ~wımall , oır 
baıkcı )'•r h ..,.:z.1tlamu1e ıa.21ım 

ıtclme~ mı ? l tJk •i~r oır 
ı;.ırafı d'uarta ft:Urıicn o mey· 
aanaan u~aaeı;dmemıı•.e oh• 
tQraftQrlnı , aenız• oalıan • 
dereye ~men kıllımlıuını da 
b" ftlyc ber,z.eı~hm , 11uırlp 
~•&metım, b&t.tin 11ıtıuı ou ıı.• 

Şeiaır içınu.ckı me:z."rlılı · 
lcırı ortıR ın .:1'a.rl'k ıaymıyor, 
koramıyor oe cırtılt ontara 
Ölu dd koyeiurmıyeruz.. On-
lar .zaten mezart•.ıc otmaJııan 
çıkrnıı ' tı•lenın a•ç•nın ıay• 
&'ı•u; , fıtli•n u:c:uuuztume 
lla'tanıaAtan bır ıürıa tUl'tll.· 

r•iamum•ıiardır ! H'f oıma~ · 
•a , &~ter İn• aır&temıyccek 
bir ı••ııaa ko u,yabdaek on· 
iarı . , 

Me:z.arlık ııın• ön~m o•· 
relim ue onu bıran o. ;ce ho.L-
iedelıın. ınaanL1611J , medeni 
iıaın •n temu; ıtade .. erınden 
hir ı cie ou ııtır 1 

Belt.ir .Sakutı Ü•İıer 

Faları ~~raka}a 
Adli ibtiıu •ab.kem11i 

Mü,tantiit F hri Karakrı1a 
ız:nli olı::r le İs!zDl ı;)o: g'tc i.;· 
U., 

Mısırda 
Kar kaş hk 

Bir it al yan uçağt 
düşürüldü 

Ankara 3 - Kalıiredea 
bildirildiiine sıöre hük6met 
re.mi mektebiaın talebeleri 
mektep bina11111 Ye mobilye 
leriai tahrip etmiılerdir pobı· 
ce olaa çuprımada 15 talebe 
ye müte:.ddit polis yaralaa 
mıştar eiizlaar üainrıiteıi ta 
ıebel•ri d e yeai aümayiıler 

J•pmıılardır bir kaç yaralı 
yardır reımi bir aabeı bildiri 
iiae iÖre makaHe CİYannda 
bir İtalyan uç•i• bir lıabeı 

DİJADClll tarafında• aüıüıül 
müıtür . 

Makallede 
Vaziyet ' • 

Ankara J - •akallenin 
ıarkhıdaa iler1eyea babef kuv 

t 

vetJeriaıa tehdidi ku111ıac' a 
ita1yan kuYvetleıi makallenin 
ceııubu ıarbııindeo ıeıiycı 
doidu çekdmekteoir1er • 

i:u hareketi J•P•• habet ku9 
Yelleri ava upa terbiyeıi ıör • 
müt 1utaat ve İll\puatoran 
muhafız alaylarına meaıup bu 
!anmaktadır ıimıl cephuiacie 
bir itaiJ•• a~•i• cıüıü. Üi•üı 
tür • 

Ata türkün 
Teşekkuru 

Aakara 3 Atatürke 
yeni yd müı.ıaıebetile yardan 
her taraflndan kutlama yazıl" 
rı iÖDderea kumandanlara 
ilbay Ye ıubaylara pnrti baı
ka11lan•a Ye dıier vatandaı 
i.ıra teıekkürlerinl eyl dilekle 
rıai ıletmeye ana dolu aj llHı • 
nı ödeYJemiıtir , 

Kamutayda 
Kanunıar 

Ankara 8 - kamutay bu 
fiİD 1 anceh Yuiyttı hailun 
daa oıupte fİmdiye kadar 
doi•m Öıüaa ııbı kayid mua 
mele1erını y;aptarmıı olmayaal 
ar1a316 dea 133 l yıhn• kadar 
ol.an doj'uauaıardaa ıaufua ma 
ameleleruıi yaptıraraK aak.er 
lık fübelerine aıaracıilat ede•· 
!erin cezalaruun affıaa daar 
kanuausı b1r~nci müukereaıDı 
y•pmııur • 

VekıHcr heyetınde 
Aakata 3 - jcra yekiUeı 

heyeti dün baı ~akaa iımet 
i1ıöaü11üa b&ıfkaatııı•d• top 
lanaaı Ye iÖtiiftüıü mubteılf 
itler izorindo kararlaral••ıtır 

Ankara 3 - ı.C .H . parti 
ıi renyon burulu di• topiaa-
miı bazı ıoauçiardaa pilrti 
teftııleıiDia i11ce!e•uiae de • 
•~m etm•ı Ye tinli parti itle 
riaı konuımaıtur • 

-------------------~ -- .-.....-.---

Bir çocuğun 

gözü çıkmış ! 
HacııHatm aüılüiüadea 

çocıılE babÇ1:1İ yapılacak yeria 
bar tarafı çocuk, uuıeme ka 
rumu tHafaadaa &üzd Ye maz 
lout bır ıeki!de Ctnrla çeYııl· 
d j'ı malumdur. Düzıu&ii• öte 
cepheden açık Kaiaa yerıDdtD 
ım~n Ye bıttaoı hıçaır koAtro! 
ye y 1aia tabı oimıy1.1ı •er · 
beat çocuklar detoek Ye taı
auıa ııtedıkleri o1uııJan oy 
aamaktaaarAu. liu oyunlar ara 
ıında üç iÜA enet ou ıkı ya· 
tH•da oır \ ocujuıa bır ıöz.uuüıa 
ç•kbf1 ve aııeruu otaua kur 
tatmak için bab1aıı tarafuıdaa. 
iıt•nl>uJa iÖlÜı ÜiGüiii .. ht1ber 
abnmıttır. Su düılüı , b~r ço· 
cuk ı:ıahçe;ı bauııe gt.bri.ıt ce 
ye kadu açıll t•rafoırı aa tei 
ve tahta jtDı ucuı Ye ci'reti 
t;,jr ielulcte be!caıye ta.rafıa 
dan kap.ıtılaa •eya çocukia 
rıu orada toplanıp oyaama.&a 
,. yua.k ~ciılse çok İyi Olur 
ıa.n11ıede:ıı. KuruaaJar çozaJ 
madan auaacak tecıoır .iaer 
aeyı~ aAaum bıraD öucc oou l 

EKmek 
Fıatları 

UaıJ encümenince bıriaci 
,. ıkıru:i aevı ekmek .,faaiarı 
20 ıer para iadırıhDıf, Ye 
konulaa narha &öre ıkiD(İ 

killanu• b11inci &ÜDüadeD 
iti oaren birinci ae•i ekmek 
ıs, ikineı nc:v• ekme:ıi;t l .. ~ 
brıış sotı.a.agı. b. i · c: ı~hf. 

Partıda tören 
Geçen akıam c.b. 

kura;uacia ıoıa üç •J 
p .. rtııı 
ıçıade 

p.ırt•r• ıtrellJeria ta•iıama 

löıeai J&pılmıı Ye puta bat • 
kaıu R(iht U.1ai tarafıadaa 
yt:al üyerıa ııımJeı i ok11am111· 
tur terene aıahııdie ocak be1et 
len ve partı •~oıuplin ~ıtı -
rak etmiıtir. hazır b•!UDaalara 
çaylar • paataiar ıkr.am edil -
mıı Ye yeai kireıı üyeler adı· 
aa b11de yıloaıı pıy.uiıJ bilet 
leı i pıyanıoııı te:rt P ccııA.m~f 
bu ıuretıe ytlbat• ftCeıı ç.ok 
b.oı bil h:t\oii ıç·•~e reçırJ • 
mııtır . 

Paıtida 

l\.ong-.ti 
Gf.çea pazartui g üı:.ü :ak. 

ı•mı \..:. H. Pa~ t All merkez 
aalııye konırcaı yapım~ıtır. 
Kouıreyı bay Ahmet. BAcan 
idare etmiıtır. Koarrede ıa 
yıa vahauı Rıfat Danlfmaa 
baııt oa!uuıttuşt.ar. ıe çiaa aeti· 
ceııode bayan F aLma, ·Haran 
oiıla Harun, H.awı Nat~aat, 
S ... ıabattııı Dcmır, C~mat R·za 
11abiye heyıt1.ıu teıkı1 etmıt • 
iezdır. 

üuıüa de parti kuratı•da 
ıoiullıu ve t•~jııu •ahı1eleri 

anı kenıreleri y•pd&c•kUr. 

~oy adı 

Şarkuru~ üyelcund"!lıa ba • 
y ı. ~ ,.u;1..;\; ( Aıuaytürk ) 
Soı ..ıdıo • .. i!:J .ıtu· • 

1 
~~~~~------~ 
/ Cu nıa •tesi 1 

Erz r J da 
~ahil Hav~sı 

Birinci lranaıa uo son günle 
r ini yııamnkta ~ulu~aıamıza 

raimen p~landökea eteklerin- I 
de çolc ıhk bir hava 'fllr ge 
celeri yıldı%lı, ıündüzled iÜ • 1 
aeıli terte111: z bir bav•. F zu 

1 rumun me~hor oinç ibtıyd1211 
bile Dukadar iÜZei geçen bir 
kıt hdırlaıaadddarıaı aöyle 
yorlar. 

[,zuıumlularıa bır sözü 
Yardır : ba ayiarda ıu ak'"ca 
iıaa kaa akıa cbba bayarhd1r 
derler. Tccrüheicr üzerıne söy 
l eamit olan ou ıöz baat • .ııga 
itarettir. fdhakıka. kar, lopro. 
İ' eyice örttü mü bem ıeyız 
Ye bereket fazla o lur bem dd 
1a1İ h .. tallk 1 olmi z .. 

Bu ata ıözüoün dojfa ol 
duiuua Du kıt ta 11sb!t oıu) o 
ruı baYaluıa yailfsız ve uıi&: 

fİtmeıİ yÜzÜiıden p•ıtilderHl 

üzeri aç'k lıtaidı ve oetıce ıtı!> 
. rite ıehri bir tıfo h ıtahi• 
kapladı. Bu haıhlıit doğuran 

ıe beplerdeu bııtıi de luç şüp I 
be yok kı , dai ıularıdır. Şe · .

1 hirde me't'cut çeşmelerin ço • 
iundaD dai ıuyu akmakta, j 
laalk111 dö,tte üçü de içme ıu 
)arım bu çeıme1erdea alm~k· 
tadır. o,erleri açık balu11an 
tu ıular donmı.dıiıadan diğer 
p~ı Ye piılikler .,ka,.ıımakta 
•• banu içen b;tlk da haat•h · 
~· y«kai.amaktadır. 

Sıhh ıt ve içtımri muan • 
net müQÜllüiü hastaı ı _fa mü· 
c•de!e ıçio biitüo kuvvet -.e 
mevcudiyellle çahı yor, halkda 
dört ııöie, fozl.a kar yaifm•ıı • 
nı •e tidddh ao&-uk oımaaıo ı 
bekbyor ye d&leyor . 8 :ı:e ka· 
larn. kar !'•iaaaııaı 't'e ıosl'uk 
olmaııaı d•lemektea z yade 
ııbbat müdiiı:üaüoün öiütle 
riae dıklut C"tmelne aıılsnma 
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Dir J:. ö ·, aı:yazıcıaı 
B JKIR SU '(JTJ 

HA iN SES/ 
~ 

anane 
H da 

Y e&ıiyol g&zct · ıi MüdürlüğG ·cı: 
Bu aynı birinci rü11üode 

iki h st m ile köyümden fa 
h dc\o-ı e çı :ırtara~ mem!e· 

d h rıesice gittim. Saat 
o ıkıden •oıır 2'itmiıtım. dok 
to u mu ~.c c..at edip b stal rı 
r:;ııhı muayeneJerıai rica ett;m, 
Bir z soura ıct dıye cevap 
vc .. dıler. 

Akş ma kadar bekledua. 
Ben.mie ~.a :tadar olaa oimndı 
Sabırs zıaaaım, akı m üzer& 
iJ, s.: t oıp Aı>auHttı bilD& 
( mu yc:nen1.1n~llle geı ) dcdı. 
t.seo de pe1'ı aecıım, muayene 
la Dı:""Sınt: ftttım. huıuııi mu .. 
yen~ b nı sınae h"'ılaunamı b.~ 
tt. V .. b .. naea dött lira İitedi 
uç 1i ı • raz& etum, 2.:::0 ku· 
ıuş t fıum p.uaıı . Hepıi 520 
kuruşu boıç ederek do"tora 
ve <.&1uı d b çok zoduklar 
2ö1dıiın. F !i:at benım maksa 

lD o değ'ttdır, Memleket 
h11 taoe .. i.4ae mecc· uen bakıl 

mız ıc 11ederken biz ım iltJİ 
f ~ır1ar1 bek1elıp, betdeterek 
u aodmp sonra ( huıuıi mua · 
yeııeb neme gel ) dıy .. re~ p~ 
i'ci alm sı ~ogı u mudur ? haı 
tanede parasız ba.iıU!&cai,mıı:ı 
biJeıek ielm ştık. Su ırevayı 
htak mıa:c '? . • 
Akcaabadın Hıldandoı kö 

Haoıp 

Gumruk 
8aş mücıür1ügü 

eır yıldan beri ilimiz ıi• 
rü" b~f aıucoüuüiü ıfıııa etmek· 
te buıuu ıa t. .. uu:ımıı ve •e•ıl 
w ış üs lıu meuıurlarımı&daa 
oay ~.ır..1 4) , -.. u u:crre b&fmÜ • yı ihmal cyltmemek daha iyi 

bir tedoir oluouf. - Varlık-

ıngihz harp 
gem~lerı 

Aukara 3 - Yuasn h .r 

, auuuli uuv.:."ı aıvedıten Sam 
1 8UD ~UWi Uli. illU<iÜri.ÜiÜBC ai· 
1 m k&: oı-.uiu maaıia ve 
j fr.ıbıon ıümrü bafmüaürJü• 
I iı!U~e et uı a<:gerh ve bıJiAÇ 

iÜaıru .cüte iw.z Jeo Iımır 
o..,şınüdurü bay Sami yuıe 
olma~t buluuduiu maaıta 
tayını cdılmı~h~ .... ir • 

biye daıreıl patras iiç İ Ll • 

1:.iz harp ı ... ausiniııı g • v &1 

PlD oe.luendiiıui ilth ı 111 ş 

KuHıplerdc 
i~- ., oc•iınıra ,.. ı,,es:n 

ci yıl ı.uı.uwi ongt·e ... i y ·r,u 
.kşaoı oc.ı...: k • aiHlda Y•P• • 
lacalu:•r • 

§ 1 . . k ' Jtl4.:CIDİ b iye eıı )'t!DI ıra 

1adılf.1arı bıuda Y"Pt!r dıkl.ıuı 
Geiııııuakier oittiliıaaea yak:ıD 
da oraya ıeç ceklera.1t • 

§ 
idman gücü temııl kolu 

yeai lu.ırdu~daıı ••bnede i illi: 
Jaı pıyeaını lt'\mıi! etmııJerdir. 

TS:ŞEKKO 
Eaııı.ewiz bay haıauıu 

... kaa ycf ati aokıyııile gerek 
ceDaıe meraıı mlDcı lf t.rak 
eden ve ıerek uıaktao ve 
yakından taziyette tuıun n 
a•idc!a •e t:bi bbayd tc ı~k küT 
lu!m ıs ! be y.;n cykı: ı . 

D~de ozlu 
sA~i ve U:i"" i 

Y enı ba müdürümüz ayın 
ırıo.c gu~ ü vuzifeierıoe baı 

lam1t • , hoş g<;1 ... .ıı cer b ·~:s 
rıJ.~r oıle,ız. , 

ta y ~~hm ocı iÜD kadar 
şchru:n z c &o u·a 
~ mıuca harekd eıck ce"~ir --
Gereken lıler 

lıu·et Alalım. ! 
Ofun b yı at aabıy~ıia l". 

ao t yGz !ıra aarfeda1eıek bir 
A. tü. .ıı""y.ııı.t:u ciıkılını1 •. ie· 
ç. a y11. V .aıdıkebirın b Şik • 
<ıUA.ll n nıyes. de bu ö~evıLi 

oaemı~t, . .. iirweue btıiedıyuj, 
Qllha y1U~ı ca evvel hcykel.rai 
kur':11uş, bu Örileıt lite hepuai 
ze o. neo. oımuşbı . kazal•raw 
m•x,n hıyderunız inkilip terbi 

~· .· ne o. u6u. u d"b •yı 
or e.~ l 

ı 

ı et ~1~h::J o~i~r:j:;)w 
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Fotoğraf 
sergisi .. 
Aakarada açılacak 
olan bu sergiye katılın'z 

A•karada 1erıi eYiade 
~ .... ıeael reael tlirektirlii • 
il tarafıadaa 25 ıabaı 193' 
tlaa S mart 1131 tarilaiae ka· 
dar tle•a• •t•ek izere açıla 
cak tlrlriJ• tarih rizellik t• 
İf •emleketi adıaı taıiyacak 
elaa fetoiraf Hrfiıiae tirki 
yetle yq1yaa yerli •e yabaacı 
pref'!IJeael ye •••tör fet•i 
rafcılar da •taia da ki ıartlar 
altaalla iftirak edeceklerdir 

1 - Gladerilecek tetoi 
raflarıli •• ıabatta aakarada ...... r•••l direktlrlliiai• 
eliae •ar•a11 lizımdır. ita ta· 
lilatea ıeara ıeıecek reı~mler 
• ... baka1a İflirak edemez • 
iv. 

2 - Her feteirafıa ıö• 
tlveceiı ruialtSria 01111 ••• 
ı•ç•iyecek . 

S - CiaderileD fotoiraf· 
lana ••ılri ebadi 24 X 18 
an•i ebacli 41 X fıl olacak 
reahaler kartoala••ıt olarak 
ıladerilecektir . 

4 - Her re•••• arkaıı • 
aa ıi•clereaia adı •• allrui 
•• rea•ia aeye aid old•i• 
plllacak •e ıöıiaea tarafaa 
llv kifeauule de Alaibıaia 
taca•• ll•l•aacakbr • 

5 - Giaderilecek reai• · 
leria luralıp bar•ı•ama1an 
'i• iki kaba kartoa araııada 
••balaj edilmiı •lmaJan T• 
taalllail~i olarak ıiacierilme· 
lvi lllı•chr 7olda Jİpra••lf ••r• eliae •ar•amaı ralimlu 
4ea dolayi buıa ıeael tlirek 
l6rltiii laiç bir aeıali1et ka 
blll etlemez • 

6 - Serıi kapaachktu 
aeara bir •J içiade resimler 
ıalaipleriae, •uraf ları kendi 
leriao aifi olmak üzere. iade 
ola aacı)ular . 

7 - Ruimleria ıerıiJ• 
kaltlli ••J• reddi bir jiri 
laeıeü tuahaua karulaıcbrr 
lacaktar • 

8 - Serticle ea pk ••· 
•affak elaa, buiDci , ikinci , 
•ct•cl fetoirafa bıaıa ıe•el 
41irektlrliiii taraf ,adaa bir 
feref tliple•uı •erilecekdir. 

t- - ---1 
~ :Fık:ı:ala:r ~ 

Hasis .. 
Gayet ltcsis bir adam 

aile.inin olümiırt l~n sonra 
of!u ile daima karıı ekmek 
yemelıte imi,leı- •· bı" gtin 
neaılsa tlostlarmın ihtarı 

ü~1rin• on paralık peynfr 
e/mrı, fakat , aldıktan ıo :ra 
nedamet g~tirdiiiruicn peyni-
ri 6ir kavanoz Jerun.ana ko· 
yap alııam aabah og'u ile 
elımefi kaoanozun dıı' rı1ıno 
•irerelı yerlermiı . yemek 
laittım bulclııktan sonrt) kava 
nozu bir dolap içine koyaralz 
lıilider , iıi11e gidumiş . . iıt 
nın faz.la olciaiu bır gün 
••• g~ç geldifinden çocrık 
bir parça ekmek lroparıp 

anelttar deliline •Ürerek ye· 
meide iken bahası walmiJ, bu 
hali c.6ö .. dii2ii için .,~ !>ebini 
•ormu,. Çocukta, ne y.apayım 
tienaiı, •i:ı geç luıldırıı:, kar· 
ıuRI pek fa:ıla açıktr , dolap 
tla lıilitli ol<lufu11d '.in ben d~ 
ba •ardl• harekete mecbur 
oltlaın demi, • • buru iı•ten 
haha piır laitl.iet : ,behey yu· 
merealı , bir alc,am da pe.1'-
nir•ia efmek yı"ye medin mi ? 
diyerek ~ocujrı ciöimüş ! 

Bakalım doğru mu 't 
Valctile bir kat; ltiıi bir 

lcöyli11 ileri 11•lenie1 imi en bi· 
rİll• mi•afir olma~lar. 11ayet 
•İ•afirccııalı olan ba :ıat 

banları 1edirmiı , içfrmiı . , 
11icler/ıen , fakır olduklarım 

anlad•tmdan luıhyoı•ına bu 
adamlara ikiıer lıiie bojciay 
••rmHini emretmiı • • 

Yolda widerlerken, iflerin 
den biri•İ •• .zatın ıyıtı11ın· 
den .. lualıHtmeje ba,Lamıı : 
ba•ınıa , bi:ıi yedirdi , •fır· 

di , ilıııer kile de hrıyday 

oerdi demiı • banall aurine 
İf lerinıien ilirı, ınaıecJip duru 

' 7or•• ama acanım , aemıı , 
IHakalıın ail .. i doi-l'a mayda? ! 

Memleketimizde ilk defa 
J&p&lmakta olaa böyle bir aor 
ıiye Türkiye' de yaıaya11 bü • 
t iia profta) onel ve •••ter 
fetofraflarm ııtirak edecekleri 
balla ı•uıel direktöılü~ü 
lmid eder • 

~--"--------------~_..... ____ __ 
Vecihe YAHUT \:V Askerin Talihi 

--------iiiliil .... llilıiiiİiiiiiiiiiiliııim-•-iiiiiiiiiöiiıiiii- =nrriıiiiili-...-....-.........-.;......,,~::;;~::..,. ...... 

Bayan - Bir onur mesele. 
ıui &zerine ıörüımelr istedi· 
ii• aayıa ıatı.. Siz beni taaımı 
yor1anuı deiil mi ? Ben ıizia 
laceki ıi•ari yüzbattnızıa dal 
fa•1lyaııy1• •• 

F. Telha1m Tan"nıa 
JUıaı ile De deiitildilder •.• 

Ba,aa - Kocama keder .. 
leacliii•cl• clolayı dlıtllilm 
ilHta J•tıtsadaa kalkarak 
lili blyle erkeaden r1bata11 
·-~· ıeldim, :aayaa biabafl 
-... ıibi balltirar olmıJ•• 
lllrla İJİ kalpli laaluaa bir 
.......... , ..... ıitaek 
... ,. •• llkhce ...... ,. 

duiamun ıebebini bıldireyim 
F, Telb•ym - ( Yuıt'a ) 

ıit bizi yalnız b11ak ... 
Altıncı ıörünüı 

Bayan, F. Telhaym 
F, Telbaym - Serl-eıt 

konuıunuz ıayın bzyıan. Feli· 
ketiaiıden dolayı bı:nden aıkd 

mayıaız. Ne ıibi hiımetiaiıde 
balaaabiJirim ? 

Bayaa - Sayın binbııı ... 
F, Telhaym - Sizi ralıat 

ılı ediyorum ıaytD bayan. Ne 
ıibi bizm•tiaizde bulunabilirim 
Siı l:alliraiaiz ki : Zevciniz be 
at. arkada"• idi.. Arka da 
... .U1•r••• bea b• •lıe 

ı şıma•d 
1 cenup t:eplı 

• • 

bomberchm 

'I rryor 
ae uçak 
nlar .. 

Ank~ra 2 - Acl'f'r· 
h· bad n hılcl r;IJj~ine 
göT~ ce.oü p cephe İl de 
son iki gün iç ·ude ~s 
drnlfanın kuvvc~tleri h ,l 
yan uçaklc .. rln'n Ş 0

f d t 
ıi hücünıJerine uflramlŞ 
tır. italvanlar münha İ
ren gaz ve yangın bom-
bah~rı kuHaumakt tırlar 
habeşler m ü"tal kenı 
mevzilerini tutmaKtad.r 

Avu~turya 

ile italya 
Ankara 2 - b % İngiliz 

gazett;leri a;vuıturya ıta.1ıya 
münasebetlernıde büyük lfll' 
ıou~luk gördüf:iinü k d t -
mektc ve soğukluğun ıt ly .,uı 

b.arp mün sebetıyie avostu y 
d•o yapbj'ı idba:J-b boto ılf': 
ödem s nden. ıecrı te bıri re 
it in.11: etmeyen ttvuıtu y nı 
inrilliz ıı.ıı hı ıhuıcııt reü sse 
ı lerioiı:ı baykotunJ. ug cı~~ 
a ndaa ve- baz. iııg liz ra:.üu c 
ıelerınio konluratolaıaoı feallet 
meleı ıodeu ıJerı gelc:ugı ı Yt\Z 
maktadır • 

---.----
A 

Aak~rs 2 -- Ş mal 
c pncô:ndeki habcş kuv 
v tleri yavaş vava~ ilPr-
le u k dır . 

Aı kada 2 - l~t<·kho 
lomı..an hil<lir.ld ğiue 
gö e- ı.., veç K zıl haç he-
) tın u l 0111' par dımaın 
üze ina kı_ g~ıf telt·r 
n şr y1.: tı devam etmek 
tr·dır. 

rz lh~çırı 
Uonıoa dımanı 

~n a - it l>'rcnl .. r is • 
ve ç kı:ı: ç b y tıı:. ia itnlyııın 
uç ·l ı ~ '"om ~. am ... n edil 
n s 11'0 yer n , olduğunu id • 
er. mel h rş ş f•rnın 

l n ~ö ün~ •sv ç b y lt 
a:ın çadı:rhı ı a sı ~ ınuıkl..,rını 

ve Dag~ uraa aüş n ılu ıtal 

y .. a uç c s cm h b ilur tava 
fı c..r n ö cıurülır fiş oım~ a 111 bu 
bom t ı ı. s b,..,p ol..,reıık 

gô5'b~ı r.lE;lit-dtrler. 
...... ~ ---

Bir> na-ın V*il 2ö~.1ıü .oe, y D ık.c~ yunyo t!m , 
latu'*uk.9 her a •at ~al m n oş ıleri ..• 
Vllrllffnı gö iace Li dea fe E.hlı. o~ um ; 
Bır y ... nguı Vi4f iÖğsümde, y~Luı~ca y ... nıyotum •. 

A.yniık: kızıl alc•, oıu oır ,ey sö dürmu. 
Bir defa b~iflslh m1 ıçten 'çe y Lm~ 2a1 

Uzakk ıtmr aeıa yo 1 rıL or..u uöı ü mu. ; 

Ay11lık : lrıııl &ilev onu bır ş y aönaürm z 

$lmdi bır mum gıbıı i , c:rı~ o u u g~.ılice . 
Yakinbıf&D s atlcr ça.ğla~o .._r her gece • 
Hatıralar beynımde dolatmişlar ıçice ~ 

ŞırAcli bir mum gıbi)iuı enyo, um ıtizlice l. 

. Uautma : sakın eai ? uza'klaol•i•n zaman_. 

Sılinmuia ıçiadea vnrlıiımln ıöıgeai . 
Akıamlar- can verirken tatlı uykundan ... uy.ıa ; 
Kıpa tekrar ıöıüaü rateyerek beni an . 

* 
böyle diy ve karıa pek hası 
ıım .. 

tsayan - O ciheti benden 
iyi kim bilir. arked şhtıoız 
ne kadar önemli idi, 110 ka • 
dar biribi inızia değe!'J s yui z 
ıon düıuncesi ıı.z oidu uz. Ol 
mekte olaD dadaki ı IDID IOD 

lifzı aizin isminiz oııuuıtu ... 
Kuvvetlı bıbıat, oııun b~<Juıııht 

oaıu ve bedbaht zeyceıı lÇlD 

bu kadretanı gesteımeie iü • 
ziim ıöı meaeydı. 

F, Teihaym - Bu söı.leıe 
nihayet verıniz, ıayın beyan 
ben de ıizinle ber .. uer a1ıu.1 
mak iıtera;.m, lakın Lu ~un 
biç yaıım yok, bcr.d LIZ\ ntfo 
dnuı l Beoı ö;ıe klol ytsk.ot 
feaalaıac•k: bır ı ıattıl buluyGr 
ıaauz ki. ba"unl~ Deraue., 
ibbyat ve dık:kztk, ~oLuşa 

biliriz . Ah, be:nım n muık&r 
Varıoi'um 1 Ç.-buk, H~ın ba 

. J•D ue dameküıereaioız, ıize 

SAl'jİYE YALÇIN 

ne ıibi yaraım edebiii.,im ? 
Eger yar ım ede..ıılecek bir 
halde ısem .•. 

Bayaa - Onun ıoa arzu 
ıunu ıc a etmeden kat'iyen 
harek t tılmemebyım. Son gün 
!erıaın ıııhayetınde a.z baıiıdıJo 
r uw kı size bo,.çlu olarak iiii 
yormuı hlıı: eie ıeçecok pa · 
ray!a o borcu öoemek!ııım 

ıçıa ba1aa yemıa dtırdı, e11a 
aıaı ı.tum ye el yaz111 de olu 
aı1.dek1 ıeaeaına iptal etmeıe 
ıeto1111. 

F, f elb yaı - Nu•J, sayın 
bayan'/ t1uouo ıç a mı ııehyor · 
ıuauz, 1ay.11 bayıuı ? 

öayaıa - bu. ua ıçjo mii· 
aaado eaıu z parayı ••y•yım. 

f', 1 t::ıiıa) m - Hiiıyıı ıa 

yuı ~•1•a l ı.:.ıl"r.of oıı:..uM uoiç 
iu ?. tiU iUÇ OliUUiır. muHa 
de tdırilz lılikwJım ( c<.p dıf 
teruu ieker~k .rarar / hı~ bar 
ı•ı balamıyo. um. 

--------------------...... , Cs' GAZETELER 
C!:___. _ARASINDA 

Akıam - italya framıa ... 
ıulb teldifleriai bekliyor . 

Y - fa.kat f raıısız g• zet• 
leri de franıa , teklifler fab• 
rıkHI deiiidir diyor 1 

A - italyaalar niçin chıt 
d11lar .. 

Y - niçin mi durdulat 
her halde ha b< ılıler durmi voı 
da ODUD içia l 

A -; eteii t~tüı hı • 
Y - iyiki tepeıi tat•ı_. ... , ı 

A - ıenç kalmak içi• 
ae yapaı,dı • 

Y - akşamdan yatıp 11'" 
bahtın kalkmah 1 

A - ıaz ucuz . 
Y - beT h .. id.e ıadan t• 

pıl•n bizim elektriktea de 1 
A - Cınayet 
Y - şükür allaha, bi:r.ci• 

o yok yalnız J 
A - akdcaiz de•letleri 
Y - evet, faaliyettedıriel 
A - ingdterede mutlaif 

bir ıiı . 
Y - bizim ıubayın mi '" 

' taladılUıi a-ö.e dağıt iması ko-
laydır: aç durmauan fabıik•• 
hmuı folıta etıio!er 1 

A - kediler araaıDda k• 
duz Httı . 

Y - aman bizim far eler• 
sin yet etmesin ! 

A - 500 ıene ıoarall 
için baia1e tuluşaalar . 

Y- a!t taıaflaı okumai• 
lü:r.üm yolt ' ber aa1de ••eri-
kabaırlar 1 

Kuraa - franıaaıa vasi 
yeb. 
· Y - tasdık eclerim,ital1• 
kaciar ZOfQRIJ' ı 

K - akdeaızde bir tec;t 
vilz 01urıa • 

Y - r.la. iıte onm~a . .l 
K - •ç k uyiavuluar 
Y - &'Clle bazı luaaeleıİ 

ıiyıkiatacilk demek l 
K - habeıler makaUed• 

taarruza '(tçtuer , 
Y - desene bu iti• d• 

aon• ı4:1aj ut1k l 
K - u.ıak ıarkta patı.ya• 

aılila • 
Y - aman barak azakt• 

kalııa 1 
Zaman - boiazlarm talr 

kjmi ınkiıaf eciecek·r1bi 16 • 
rüaiyor , 

Y -- y& tüphtmi tdıyor • 
.da• ?I 

Bayan - Seaedi kaybet -
mit olabilirtiniz, aenedıa bll 
huıaata ehemmiyeti yoktur• 
Mü1aade edi.rsiz. 

F. Telhaym · Hayar aayı• 
bayan, be" dikkataızhk edipte 
aeaet kaybetmem. Seaedill 
beade b•huımaclıi1 lıiç olmada 
iına bir delildir, yahut öde•İI 
ıeaedini ıeri almııbr. 

Ba1aa - Bıabaıı bay ••• 
F, Telhaym · • Çok tabii 

HJID bayaa 1 Marlof ba .. 
borçlu kalmamııtir baaa borf 
la oldaiıuı• tıilıp hat.rlıyaaaı 
yorum, baıka türlü olam•• 
Hyın bayan. Bılikia o bdİ 
kene1iaiae borçlu bırakmııtır• 
Hıç ODUD rıl>ı b•ıka arkadlf 
la ımtinç edemedim, alb 1aJ 
beaimie beraber bahtiyarJJj• 
bedbabthia. aam111 malaaf ... 
aıaa •• bcr tiir!i teblikelet• 
katJudı. ~ 

- Arka11 'u -



1 

Aud a 2 - Prens 
kr l aş pesl-opo! ve 
d ğer ş Lsıvetl r radvo· 
tia tıutu ı r verert·'k bu 
k nlı a ·e eh sıddede . 
t k b b tm i e dır . 

ı sır 

ing 1 er • • 
Ankaı a 2= Kahıre

den hıldırıldığıne göre 
19 O anlaşması esası 
üıerınde- hır ingılız mı
sır muahedesi akti için 
)'eni seç mdcn çıkc.ıcek 
nıısı L meşruti hüküme. 
tıle müzakerede buluna 
cağına dair ingilterenin 
zerdığı ce:yap unıumil· et 
ıtıhar Je ga) ri kafı gö-
rülmekıedır . 

Ha eşler 
ıtalyan uçakla 
rı altında 

AdıaaiJabadao bıldirilciıii 
ne göıe Habeş kıtaatı Eritre 
cephcım:de ıtalytn lf.mbaıdı 

manı altında ycıınş y&vaş ıler 
Jemcktedır au e lö a-eıınıu ta 
mami ve tiircrıın cie yarıa 

Habtfıer e i de bn!uıımak.tii 
d11. laveç kızıl h•ç ıeyya • 
beyetı ıtı!yan UÇi klaman lıom 
bar dımuııncian çok zarara 
Uiu,mış ve heyetten dolcuzu 
iavt çh olmak üz.ere otuz iki 
kişi ö muş\ür. 

Kelhtrede2ooo 
r ı yışcı 

AnkarA l Kabirede 
lkıyüz t lebe irg lı:ıler deyb nı 
de r.u ilyış ycıpm şl.rdrr. Mıl i 

. bırl.ğın mıı.b .. tcıaıına vetıle • 
ctk ıngıl z cevabında ing ite 
r n n mıı na mtili c:hvuın 

ıempatı ıle ktırşıl&dıfıt ve ha • 
d.aeler müHade eder etmı.ı: 
ED\llr bü \ımebie müzakerele 
ı o itrıfllece Kİ ıöylenıyor. 

italyarı uçak a 
rın n veraığı 

öıu er 
Ankrı:ra 2 - ıtokbolmden 

~il<lırılr..ığ ne gö e iavf ç saihk 
hey tın n u r .. c tg• bu faciadan 
.ö ü ü büti.ıo de. i bır maten 
ıç. nd air bayuüd r yariya in· 
d uw ş r aış ıo 2d1ın DJPIÖ 
ID t aten.. İş!lcdc cevrı p alama 

ş 1 • 

h 
uç 

Ankara 31 

çı 

rnan 

n 

Ankau1 Yakında roo!lkova 
ela nıo:le1n bir türk ıe:ı'si 
•çtl&eaktır • 

Aalcara 30 - Yunıaiıtıa 
\: n1 s ç m ıMt:c.sdcL.ı bl'f 

lı.;. "'p •ı 

zs::sz 

LAN 
V Jlayet idare heyetin 

den : 
Ekm ı oldoğıı tutiınlt>r

den ınhisar ıdr•resi ambıırına 
nttka n tı• al m ... yf*!,;u.:ı..ı\u4° n 
u urü mtı h tüm olt!tıta 472 
liH . .:>fi kuruı p~rrx c~zaıum 

verm ı11ind"'11. fl•"lyrı me ~ ktu 
rn ıfou 1 ., .t&İıno;.ııma harar 
verıtcn lıı<ıvcılimeydtm mahal 
teıuıden kal•ycı otlu hamının 
ın'4z.hiır mah•ilede taprır.•n 

t~ırıni evvel 934 tarih •e 69 
oe 7() ı•ra rı•maraı•nda mu 
kayyet ,arltc:ın oe ııarben hor 
coı ot lu ogla aiıAın tarlaı& 

ıimaten c,;niz. , cenıiben t.:ırı 

kiam ile mahdut oe ycııe ,ar 
kan /ıorcoroti• oil• ali tar· 
loıı, llart.en mehnteı ali o~· 
la haıı:ın reı• hanui •e bala· 
çeeı , ıımalftı• JeRİ~, cemi· 
ben k•amen hacı iütfii. /tane· 
iıle malulat ilci lııta tarl11· 
nın Z6 ıer hiHe de 24 der 
hiueıi J IS'l ıer hiue itiba· 
rde iki tarladaki 146 ıer 
hiııenin ilan tarihi11d•11 iıi

bıJr•n ıkinci on ııünlrilc açı& 
arıtır maya r;•karıldı;•ndon 

ıııeıuaıerin aıldyet ıdare laey· 
etine muracaatları ilan o la· 
rııur • 

İLAN 
Trabz.On ıullı lıalıa/ı la•· 

kimlrllndcn ; 
Trooz.0.1 ıaylaui Jan•ı 

eyüp oğluna ı:r.afetle OeRiii 
auuluat Az.mi ... Oz.er , tarafın· 
dan lrubz.onun d~oanane 

mf.ihalit!ımaen /IGCI hıım~a 

fÔ/ırdt dllcrl ft(aCI hUH)'tft 
oe11Uarar.dcm m11.ıtuf'" ofiu 
me/,md ruhmı ue arR.cıduı· 

ları aCc)'hlerm• l"rGb:ı.o;ı ıu.lla 

hu uk mah.kcmume ikame 
ediLcn ız.uiei fU)U daua.ı•nın 

Ct"Feyan eden muh:ıkemeıin 

de müacteaıdeyiaLerden meh· 
met ruhm:um ıtlame&.kaliluun 

mt:fAU.C)'f=tme ~mııen Aullak 
usutu m&.&hakemett1.rı llanunun 
uıı14 ı ve 143 ıncı mcıddel.erı 
maca.i ıc.ı mumuı.aynı: udııen 
tebufcd ituaına karar oeri.t· 
miı u• muhaR. ... ms 2(1 ıkıncı 

'-Ötıun ~ .. ci paz. ... rıc•& •a"ı 

oııcı ı.ulı u kılınmııtır • 
Momai,ey/a m.ılamet rGh· 

minm ıa,.ın edden 11ünde 
mwhluımc;y• bız~"' llfhmt.aı 

o• yunuı #&anaııı oır mum-•~ 

'" aorıcıcı m&:" itiz.1.mdır • 
Akıı catuiıT<J• 11.c.klcuuı~ 

6l.)''1oen TlıüAuı11err.eyw:; deuam 

(YINrl'Gl.) 
P?n= 2 

Pazar kll a un 
eksıltmesi 
~!!<tın alma koın.isyo ua 
d~n : 

Yeni hayvan pazarı 

Bundan so&ra hayvan alim sa timi yal niz 
Değerın~nderede olacak 

is i&· DEN; 
Hayrı uıı .; ğ ık ... ıtoıaı k11mın ve ni~amnamui maeibince 

En.urum ktt t:tı iÇİA a1.1· 
ı r • .n " cak 5 fi tun 1r.;1o 
LJ;,.' ihincı defa uh rak ta:.p 
cılcmwcl:ı• ndrı n ofr cı)' mü.ti .. 

D P. m ercu ga:h<me orJ?aaında ana h ~yoan peznrı ya• 
o•ımcuı karo r r;ailmışdir • 

t 

ddlf'! p c.ı.urltf!tJ .~o 'imu,ta~. 

Sır c:ı p zt.rıı t 17 :"' 
ka Uı'l !J,j6 ;:unü saat l 1 dtt 

Bund ... u f:öyic ş .. hfr daiuiiıtde hayvan alım s<rtım kati ıa
rette yaıa~ eaılmi, olduğundan ba k arar hi afında hareketi 
gôrülecekun+ı ağır ceza\•a t;arptırılacakları ilan o lunur, 4-4 

ciır • 
Talipı~ in ıc.nhameyı gör· 

m f::k uzT• her gan oe "üna- ' 
Jc, · ıa1a İftira it edr.ceklerin 
66()0 lıra teminat/mile hir· 
iıktt:J maayven gurı "e ıaatte 
Er:z.uram kor ıatın alma ko 
mııyonana muraCfıatları ilan. 
olanur • 2-4 

Eknıekhk 
eksıltnıesi 

un 
Sat1n alma l; o misyonundan 

A- 1 rab~on kıta,ıtı icin 
' takriocn ( :18 bın 900 )'ÜZ) 

iircdık ( J 70) to-. ekmeklik 
un ekailtmeyt? konmuştur. 

B- Şaıtnamui reı.mi be 
deli mukabılinae komiıyon· 
dan aid.ır aiabiitr . 

C - Euitme 8 - 2 nci 
kcinan 936 farıomba ıfıniı 

ıııat 13 te T rabz.on kaluın • 
de •atın cılma korniıyonuntia 
kapalı :ıarf uıulıle yapıla· 
cakhr • 

D - muo.Jkkat hminat 
2168 liradır • 

E - lıtekliler kanunda ya• 
zdı urııikalerıte ek•iltme sa• 
atından bir ıaat euoel teklıf 
mektuplarını komiıyena o~r· 

meiui ilan olu.nurır . 4-4 

Pazarhkla 
sade yağ 
eksi trnesı 
Süel :; ... t.ncılnıa 
kom syouundan 

A - fr& b ZOil alayıoin 

senelık ıh ti yacı oı;ı.u tu lan 
4050 iiı.alık 4~00 kslo aade 
yafııaa Jatclıdİ çık.m•dıfııadan 

yenıcien pan.rlık&a elu:1tmt.ye 1 
koAu&muıtur • 

ö - ş . .,taamtaı her ıüa 1 
komıayoDaa panaız olarak 
OilUDaOuır • 

O - Arbrm• ve ekııitme 
p•zırhlda yapu.caktJr . 

E - muvakk•t teminat 
.:>(U Ufıil 7 5 kur uıtu . 

------------------ -·-----
• 1 1 A a 

Defterdarhktan 
Yunan br.ukalarandaki ec 

nebi döviz veya cbaur.:t mev 
duiibnıa Dıabmı:re çenılmeıi 
mecburiyetini koyan 1 ı.tgas 
toı '35 tarihli aıuvailkat ka · 
nunan 4 . cü maddeiİ bazı 
şart1zr dahaliude arkan yuu ... a 
h olmııtyan ecDebileri uu uıec 
burıyettea iıtima. etmt:lıi.teCl.ır: 

bu dÖ. <.tüncü maddc:ailD tat 1 
katına aıt olarak çıkarıla~ 
9 teşrinievveı 935 tarıhh ka 
raroame aöı.ü geçen ecııeaıJe. 
ri 8- 2. cı k.. !;1~6 dah,ı günü 

ae kadaı aşaj°•da yazılı vesı • 
kalaria aıevcıu&tlaruua ı>ulun 

duiu tiiııllkdar~ murlı'acıııı;at 

m-:. courıyet ın yüdemektedır 

1 - 26 nisan 932 tar1h'ne 
kadar bauı<•lilr~ yatmimıı ol 
ın mevdu .. t•ıı • 

A _ ~cner;iye ait olduğu 

B _ ecoeb:nin ırkaa yu • 
aanlı olmr.dı ını 

c - ecneoinin 9 temmuz 

1 

• 
1 

n 

932 t r!h'ndf! daim~ olcrak 
ecnebi memlekt.tte oturur hu· 
lundağıaıu göatı.uir mudija 
oturduğu y_r!n 1>it o1dn yuauı 
konaoloshıiundarı bir vesika 

2 - Mudiio yaaauista 
aa ği rip sz- rnıediğial ve girdi 
iıe ne zıımoa çıktığırrı ve yuna 
niıt nda ne kadar müddet 
kald'ğ nı :ıösterici olarek yo • 
n::an dtıo.ıliye nezaretnun tene. 
biler ıerv·a:nden alınmıı vesi 
ka. 

3 - 8 ikitıci 1'inu11 9.)6 
sıüoüne kadar L.endılerıne ib· 
raz edtlece:k veıikalar üzerin• 
de ~cnebıain muvakkat kaauıı 
iıtiıııaıındcn iatıfade edip et 
meyec:eiini kestirmek banlu 
lara ait olacaktır • 

Vahndsşlarımızdaa yunan 
b ınlnı.lannda mevdiatı bulu • 
naalar&n dıkkat ıözlerine ko-
uulmak üzıe k~yfiyt-t iliaı 
olunur . 
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NEDKALMiNA 
j 

r~::,t.~~~~ • 
Nec: ettın Özc~nh • 

ı; unacc:auıal'.lrı ıeOıti maka· f 
m 1, 1' kt.ı&m QWtOk Ü.;' .. il.fi)'• ; 

f iyr.. .a , oiuı.ur . 

G - ıı ek&.lı;ıra .14· 12-935 
&uuuaden ıtlwareıı ıDlr ay zar• 1 
thaa 11. &ıer KÜD kalede ••t111ai· 1 
ma ı.uQlıfıl; o ....... ,uı. r.allrıu:.aı · 

.... ske:ı:i hastanesi 
k""ü..lk .... --:o. -r=cteha ssıeı 

-
ı 

Nöoetcı Eczaneler L 
U GECE J 

1..;tanbul ~ 
1 5-1-936 
t Paz H~nik''a~ 1 

\~~:e~İ-;~~amı \ 
~ :=erah \ 
ı--7-1-936 
j Sali ırira~ alııamc 1 
'-·~ ş ! --

•• r• uaa o.unur • 4 - 4 

iZ 1 CıLn , 
Ru ubet, 

Yapan 

- 1 

Ev ~ahıpierıne: 
s,zıntılaun durulması, rll • 

tubetnı yok edıtmeaı ıçın ıoa 
tertıplerie ve temioatlı olarak 
tamir ve yeniden &Afil eclllir 

lıte1enler: 

Kırali z de 
f rl s ~ la ! Mt~u.~ .. ~t tmcLd.1.!er. 

b .. .'!t~l.ırını Sem,prciler başında Halk 
ecz:ınesı üstünd i muayene evinde 

kabu1 ve tedavi t-der .• 

--------------~-----------------------------...------
~Si°':; ıı.;iı t: %ıl-ı:;i:~'lb~~ib ~;;~·ı 

l:Jl Yeni m k;nesinde H 
I~ Gözönünde kr vıulmuş hazir çekirdek. lfn 

~ rr:__ "=iı ~~ . • r::;;ı ~ °' 'f n 
ilJm ~=l~~ ~~Sb 1b ~ 
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BO 
Yıllıft 500 , Altı aylığı 300 ,. 

Ü~ aylığı 17 S kuraıtur 

ÇARŞ MBA 
CUMAAT i r 

( Yen· ol ) 
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l 
ı 
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4 lilıfa :z:::: • 
D N si 

Dört kurLşlur 

ilan s tırı 15 kurcştur Reklamlar 

Pazarlı(la tabidir. 

E•ki Niııhalar 20 kuruştur . 
...... ..._...._._...., .... ...,......., ...... ..._..;...-...--. ________ ,!_ __ ~-·-------..... -..::---......~~.__..----~~-._,,-- 1 
i dm a ocağ 

Niumn menin 17 nci maddesine tevfikan 15 yıl genel gong 
raıı 5-2aci kanan 93' p zar günü s t 20 de oc k ku•. ğıadrı 
J•pılacakt1r üyelerin ıelmelerıni dileriz • 

Satış artı 
Yakfi mahalle ve mevkii 
Sarayi atik S ray atik 
devritılibaha T elcke 
mustafa paşa ç .. şı J€menicHer 
haci sılih laca ·ban 
Semorciler » 
••raç zade çakmakcıl r 
ha.h san kap tab.khane 
kaT k.meydan çarşı attarlar 
uzun zade pazarkapı moloz 

• 
1 
. 

cınsı no .. 
h.:ırsası 1 

" 2.36 
dük ar. 182 

~' 200 
" 215 
" 12 
'' 
" 152 

otel his 128 
EVK F ·o E . 

~? arıda yazıli gayri menkuJıer temltkf n s ıl l 
:'llak \tZP:e Onbe§ gün miiddet)e artınuaya Ç ka ıl a 

mıştır · ıhalesi 6 ikinci lra."nuu 936 p~z rte-"i ~iınü 
yapılacaktır. tsteyeuleri ı evkaf ıdare ine geJr elcri 
iJan olunur • 2-- 2 

1 STA o 
Bütün Dünya istasyonlarının n1us1ki 

yeni havadislarını günü giine 
dinlemek kolayla~ti .. 

Kit . 
1 m v 
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i. 
f[! 
ml 
lF 

ve rii 
I~ 

J -
~ m 

ı m ah 1 ~ 
IJ Getirttikleri kuvvetli ve kullanışlı Hadyo arı rıh 
1 i]J R Ayd 10 lir 

1. .. Vermekt~dir. ber b ide Rodyo ~bcaL l ra bir def 
gormelerl dınlemeleri tavsiye olu, ur . 

Temli en s iŞ ~r r • 
1 

•akfi m h ıl · C a 1 ('il me•kii i11.sı 112 
küç.6k ibr ·yomr n. bi. raenizi beş od bir mutı,nh ve bir 66 
bim o meh • bırı r..-ü m 1 hanenin . 
Dled •i• nısıf bıs&P.si 
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EVKAFİD 
' 

• SeTander verinin nisif hiısesi 65 
,, 2o dö. fındıklığı 3de 2 bia 73 
,, 5 dö fındıklıiın 3 de 2 h i e- 7 4 
,, lo dö. fındıldığta t m~mi 75 
• Nı ıf hisseıi deği rm 11 e y 67 

••nda arazi 
• FevlianiSo dı:ı ltın~ 3 tD.ağ • 64 

yi milştemil hanerı.u 4de 3 his 
• 1 d m altında 1 fırın 1 dükan 63 

i kahvehanenin tamami 
• KiremitbaneDİD t mami 
• bir ara nın t mami 
• 
• 
" 

" ,, 
• 

• 
E 

68 
69 
70 
71 
72 

1'ro.bzoı no crlrf(n 1er.: 

Hali tcısfiyede l ulanan 
mer•ızh(Kaı m zade bıru.cl r-
ler) koli ktif ıirket · in şerik 

leri olon zirde oazial imza 
bizi r clainmiz tarafın elan 

t ... nzim dil R 13 ,._y/(ıf 927 
tarik ve 4013-1987 nama 
ralı beyannam ile taafivc 
mc:muru olarak itltihap eyle· 
m ·, ottlağumu:z. O'.! icili tica. 
rete kayit ve ilaıı edilmiş 

olan ttaza.z; o la Ha11an ve 
N, nc.:t ve H tip o /o Muotafa 
ve iakendcr Olilu O•maf1 ve 
Alı paı o H cı Ali .Hı fız 
og,u Sa iht"n bir 
kıımın, ah r, mahallcı~ uit· 
me teri t c dı yer terinin ete ife 

devam odc.mt.mc.leri h abile 
bu #ierre fU.ekci ida.ıfak"le 

ış o tatıf.yt: memurları az[ -
atlerc; ~irk te ait la er.üz m. 
taç ed,lmem ı a ol n umar ve 
muamelatıı.ın oe aaır t aviye 
işleruun urnırJ:li içın yeniden 
şü ekiıdun. ı:aaım o"lu Temal 
ve ft'.lrictcn tüccardan ı a • 
JğrıtlQrmd n ha an o -ıu 
ih anı tesv.ye memu, u intı-

!'lp eylemiş olduğ.ımazdc•n 

mam ileyhi ş ·r1~eı amıırunu 

ifada nıuddefi~en harekd 
etmekle bcralJC:r bazı hruuın 

tın o bilhtu"'a idanb lcla 
m,,.fauh ıirketm alakadar el-
dağu muamf!latın İntacı icin • • 
t yin edt!c kleri bır oe ya 
bir k ç ;ıot ma.rifetile iJare 
ve taı.fiyeye mezun old kla· 
rı.,m ticard kanana hühüm· 
lerine göre tucil cd.1mck Ü%-

re ticaret sicili c t blı~ini 

ve uıalen ilanını dileriz . 
:J kar.unu •ani 9~6 

11'1 f h il aım z.cıclıı bira· 
d~1l r •o l ıif fır dı ıe· 

rıkleri : Kc$.m o lu Tt!mel 
o• kendıne a• /eten i6lanbul 
ikrnci ııoterl gınden 20-12 ...,.. 
935 t rııtlı l rafla tebli6 
o.unan oe cii. truırne mucıbm 

ce ,ardeiı Şu~ra namına 

l)Chaıct'-n , lu.=ım oulu Alı· 
dal Vahat . 3 k. ~~ıu 9"6 

A. V"h,ı M. 1emel 

T lgrafla t blig ç/uncm 
vc/;ci 1etnamc bu bey::n. am~. 
nin c slıy e iııf :.etiılmiıdlr • 

8 k. ~cr.ı B ... 6 
Noter Sıyf etlln 

b )Onnam ıureti dai 

rede hı F~ ofana11' a•lır.a m•· 
tabık olmakla bitta•tilı ald· 
kadarantlaa T rab%on Ycniyoi 
gaz.deailc t~bli~ elamar • 

3 it. •ani 936 
Seyf•tlin 

Trabzon noterliiine : 
D.2irenizclen 3 k. •ani 936 

1 

torih oe 49-2 ~• ... ar• ıl• 
tanz.im olunan beyanname ile 
mefıah Ka•ım :r.ade hiraJ.,. 
lcr k.ollelıtif ~irlceli ı•rilclcri 

tarofından ta•fiy• ınernar/aı· 
tana iıatihap edtlmiı olciap 
maıdan .. aıtaciola ltanınd-ıki 

daırei mahıuıatla iı• ôaıla· 

m~f o/aafamu:an ildanın• 

ve. t carcı •ıcilın• tablı6ini 

i5t•ri~ • 3 k. •aai 936 
ef•ult Kaıım z.adc bira 

derler kollokuf ıirlııeti ta•fi· 
ye memurları : 

isu oıiu lh•an 
3 k. aeni 936 

Ba heytannam• ••reli 
dairuJ.e hıfz. o. uı1an a•lına 

mutabık olmakla bıttaıtilı 

ulôlıadarandan T rall:r.onti 2 

Yeni) ol •az.ctHile tcblil 
ol nur , S k. •ani 9.s6 

Seyfettin 

g n Şi ç 
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~h,,; ...... ~:.:~· ,.., ... ' .n-.._,, j .• ~ • ~. \,. ., .. 

1 

ekt p talebelerirıe 
t-t 'e ucuzluğu ile ~ölıret bulan ( Trabzon 

bakı oglu ka.u.vesı karşısında 
lJzun sokak 

1 ALİ RİZA 
Şapka ıma ı h1uusundakı teolıılat ve ehveniyetten d ı iayı müşter,le 

.. rıınuen göraug· m ı agbet üzerıne ha 11tfada [ Hayauiara mahsns J bizzat 
lstanbuıdun getırdığını ~t:ni nsuı kalıpJ da Hayan Şapkalarına ı stenilen 

o 
şe ılltri vermek ve mevsime göre her nevi 

e hp sıra 
ya 

uwaşlarkadif elerden 
Ş pkaları 

im l ve, başk b ika şt il!cr veıume suıetıie t mir tlar dahi, kemali maharetle yıpıl • 
m kt oidugu Kİ bı güzel kumaııar ve 

• 
1 

1 1 -- ıPERLERI 
ve en ıyi malze e ıle son moda üzerine ımal eyledıiımiz 

e v 
m 

r 
pi 

k.epp 
e man 

şapkaları 
us geple 

Rek bet k bul etmiyecek derecede utuz abim1ıktt.C1ır Sıp~ıııJcrıı.bıamatiar alelhuıuı 

foter kahplau rzı.ya muv~ fi suıc lte du h .. ı ı~ ı ve h mır oiu&urlar • n... üıteril,.rimizin 

aldanmam k için önceden m i!c.ıZ"' ııe ur cc "'t eylemeleri menfaatleri iktızHındaad1r , 

Uzun Şo '1k a.k ogıu ka Vtoı ar~ısında 

ş 1 Ali RIZ 


