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meselesinde Fransa ile 
lnk:ıl~p 
ve kadın. 

1 

Tütk kadınının eserinden 
daha büyük eser o' ur mn? 

Yüz rce yı l k a fe, ar ka• ın 

da •ak 'ı k olan Türk kadın r, 
.)'e r e batan • altanat idarui
nin en ço ~ k ıydıgı Vf! en t;ok 
ü::.e,; ıde zu/mü.ıü g,.:z.cJirdıği 

bu küt le , bugün ~epyeni bir 
durumla icimiz.de yerini al-

' 
mı ,, hakkına • 'l h "p olmvıtur 

artık .•. lnkılô 'nn tonıdıtı &1e 

ön verdiği kadın , cemi) etin 
t:eliımeain ıı yol acan en kut · 
•al v.ırlıktır. ' 

İçimizde, hala bu yakıek 
1Ja1lıtm anlamım anlamıyan· 

lar elı• 'k deiıldir. 6tJ ilifin, 
eıkili;e baflılığın , bariz. bir 
ifadesi olan bu :ihıiyet, hit;
olmoz.ıa en z.ararıız. bir ıe· 
lıilde kendikendine bıra kıl~ 
mau dt>tıl midir ? 

*"'* 
Atatürk u i mi , kadına 

medetıi haklarını uumiıtir • 
H.:ılcluna kauaıan katin hiır

mde layıktır.1 ürk k=ıdınını n, 
kör ue kem bir z. "hniydl• 
a111larca kahı arltaıında 

hopudilmiı olmaıına rotmen 
yoptıfı , yarattığı eıer = 6e· 
fen 11un Sayın Tahıin u~•
rin hailc evinde dediti 11ibi
Türk arılan/arıdır! yine Sa
.)'ın umumi müfettııimi:z. ifa
d~!eril~, dünyada bundan Ja 
ha büyük , daha ıamil oe 
mancılı uer o ur mu lıit; ? 

Eu az.ametıi eıerin ıahibi, 

en )'ükıek hürmete layık de. 
jil midir ? oyleyae ona ue 
onun bütün haklarına hü1met 
edecrtiz., bu bir uo•ifedir , 
mecbu ruz onu yttrine fdİr
mefe ... 

inkılap yürüyor , kadın 
yiırüyı cek, cenıiyet kaldırıla 
caldır . kadının t )'ÜrÜyÜf o• 
yükırliıine en~el olmak iati· 
.)'en •nkim 111 ıakat zihniye
tin )eri inlcıliip •ılindirinin 
altıdır ancak ! 

Be/cir Süküti BzlcJ 

Başbakanın 
seyahatı 

Ankara _ Baş"-a"an h · 
rnet lııönü berabcrlerınde Ba 
yındırlak ve E~ on o mi bakanla· 
ramızla C. H. Partııi Gent 1 
Sekreteri aaylavJar ve bakan 
hidar ileri ielenlerı iaz.eteci • 
ler olduiu halde dün 1t.kıa111 
Afyona iıtm ittir. lnönü bugün 
Afyonda Kurtuluş ve Tayyare 
anitlarile 11ker mnarlıiın• 
açımı törenJeune reıılı" ede 
tek yarın da Af) on kara ku 
yu ve iıpaıta boıan önü 0d
IDİryollarını iıletmeye aça • 
caktır. 

Yenı okul 
• Geçen yaı. utan alıll•D. ~e 
tımdiye kadar buı yerleranıD 
tımirile uiuıılan takıimdeki 
Yeni ilk okul cumartui iÜDÜ 

lireDlı ıçılmııtır. 

ORDU İLİNDE İLERLEME 
Ordu urayinin sihhi , içtİm8İ, ve havindirl~k 

işlerine ait bir kisinı başarılari .. 

18-3-936 (Tarı o~pura) 
Vapurumuz. Samıuna dot 

ru yollanırken Orduda 6Ör· 
dülılerimi uv11ıli « Yeniyol ,. 
•atanlarında hemıerilerime 
oluıtm.ılı heot• ue arza•un· 
dan bir tıirlıi kendimi alama 
dım. Bi~im , bilhaua ıoyı ıl 
alanda yapmad fımrz oe ya• 
pamaaııımız iıleri, hamleleri 
Ordu arayı bi~den fok önce 
yapmıı, laer yönde İftimai oe 
m•d•ni haklarına lıauuıan 
lc~dınların eaki ananeyi h :ı
tıriatarı t;arıaf o. pefedcn 
biran eouel ftkmcıları lıb.cm· 
~cldi&inı bilen 11e dü,ünen 
uray kurulu 935 yılı mayı 

ıında ıttif akla ocrdıti ,,bir 
ltararla 'iarıal oe P•f:ıyi 
ya•ak etmııtir • 

Ordu kadınlııı o tarihten 
itibaren maziye 11ömüle'! bu 
örtüyü bi.r dah-:ı baılarcna al. 
mamak iı ı..re kaldırıp atmıı· 

tır. Sahil illerimıze örnek 
olan ue bu iıi maua.f falt.iyetle 
buıaran Ordu aray kuı u!u 
oe onun yc..•atını tanıyan 

Ordu lıaaınlı11mı bu arada 
ıiılıranla anmaAı idcrim. 

O rdu ıehrinin 6Öze far· 
pan bayınciı;lıJı iıleri üz.erin 
de durmalı da bir kadirıina• 
lılc olur: Euuclc ~ tek motor L cı 
tcıi• olancn .•frktrik ,ebelıHi 
ıehrin ihtiyacına luJf i welme· 

dili •ibi Üf lıilometr• in .. a. 
fedclıt meml•k•t ha•lo.nHi· 
nind• iııklanmaıını bir 6deo 

•ayan arcay, ba iı ifintl• fOlı 
falıımıı, fi• nihayet •antra/a 

müteharrilı l 200 b•y•i• kao. 
oetind• bır yedek lokomobil 
o• jeneratürayle laa•taneye 
Jıadat a~atılacolı .. larAt it;in 
tron•for mator İ•ta•yonancı 

/az.ım o!an mal~emeyi bir 

=== 
TEBE.RRÜ 

Hna kurumuna her suretle 
yü"ıek ilıi ıösteren.~e' jıkBaro 
bıı"anı bay Azmi Oıer hna 
tehlikesini bileD üyelik içla 
20 lira ve teberru olaralda 
ay, ıca 100 lira vermek ıure
ble yüce bir yurd ödevıni 
yapmıı ve zenıiolerim:ze bu 
yurd ve hamiyet İfindede 6r· 
nek oldaiu kuruldan hıber 

. ahamııtar • Keadiıiai taktirle 
kartılırıı • 

ka'i a'Ün euv !l kavoetli bir 
,irkete ihale ' flrnek ıu •tile 
ba mühim iıi baıarmaia mu 
uııffalı olmaıtur . Döpı be, 

ay •oı1ra 11erek ı~lırin "" ge· 
rek haıtanenin elektrik ihtı· 
yacı temamlanmr, okcalttır .• 

Şi ndiye k ıclar ~ılıi •İ• 
tı m bir •alh ·ne ile :~phiye 
iıini idareye çolı,an Orda 

arayi, bu•iınkıi, o• ; ue ferani 
icaplaro uya'an olmak ü.ıer• 
ıılarrn batı tarafında uı ı a

0

hil 
ti• miııcıit bir yerde mubaha 
in12a11na lecırar vermiı ve lu 

Üf G}' it; inde it mamlanmak 
üzere mütaanhidıne ihale 
edılmiıtir • 

Son altı ay ic;inde , t.hrin 
muhtelif muhalle ve cadd•· 
Lerindc 19 20 mttre mur-ıbbaı 
ıöıe , 18 SO metre murabbaı 
kaldırım, 106l1 metro latım 
in,a ue tamir ediJm:ıtir. 

Meucut aray parkının ih 
tiye CiJ kafi gelmecli;ini 11eren 
uray , buıünkiı ıiıtemlue 
ay6an bir ıekilde tevıi ue 
tadıli ıçın yeniden inıaata 
baılamııtır . P"rkı ilk yaz.o 
yat.,tirmelc içi 1 büyiık bir 
6ayret •arfedılmektt<iir. 

Ş!/aircle hem h1oa trhli 
RHini, kar,rlamalı ve hem:Je 
•ıillem~k mrı.k•adiyle bug{ın· 
/erde bütün c -ıJde ve ıoh ılı 
fara ilci taraflı olmak üzere 

1800 done ihlamur ve aka• 
ya fıdanı dikilmiıtir. Gchü· 
ytJruz iti Ordu arayı· , it ara· 
den z "n luyı•ında ailzellitile 
anılan ıirin Ordur.un I ütün 
noksanlarını aırm ve fennin 
icaplarına 6Öre bitirmef•, iyi 
oir ıidem it;ind• çalıır;· , kta 
İftİmai ue ııhhi ihtiyaçları 
iyi ltaoramcı bulunmaktadır. 

kl, A, 

Türk - Eovyet 

paktıntn 
yı~dönümü 
Ankara - ll~ Türk, Sov· 

yet dostluk paktının oubeıitci 
yıJdönümü münaaebetile Moı 
kovada büyük elçim"z f ( refine 
bir öile yemeii verilmiı ve 
yemekte bütün azası il" Sov 
yet dıı komserıij'i Ye eJçiliii • 
miı ileri relenleri bulunmuı • 
tur. Nutuklar teıtı ediJmiıtir. 

Direktörü , Ba~yaz.ıcı•ı BEK 'R SÜKOTJ 1 

SÜTU~L~RI\1JZ ŞİKAYETLERE AÇIKTIR. 1 

:15 MART 1936 Ça1ıomba Yedi güode i~ i defa çık:.r 

münasebati fanalaştı ' • 

İngiltere ile frarıs~ nin c.ırası 
açılıyor mı ? 

Fran~ıs gızP.t(~leri ingıltcve ka1ş1 a t Pş piiskiiriiyor lar 
ingiliz g: 'l.f telrri A l nnnı ~ a Jt h inde 

Ank · rııt -= Edenin av:ım 
kanıa r a.s nda Alm;r.y:ya soıı 

~eri len vtaikac ı n 1-ncak bir 
t~kl f mı. hiyethıdc bu1 unıiu~u 

r u ~ öylt mı> sİ ve y'ne Edtnle 
beraber son Lt>karno devlet 
l~ri koofernsına delege o la • 
rtık T$t İrak f'tmiş olrn bı, l fak 
s ın Almaııy~va yap li n teki fle 
r•n b"ç Hr vakit o ltimdom 
m ı h)ıtrc'e c 'ın~~nı \e in 

~ lterer.io Almany;yı hın h • 
rafh.n 1'uşatma" ve sırf Al 

Şehir 
Kulübü 

Törenle açJldı .. 
Geçen aayımızd• açılacı{[ı 

ı:a haber verdiiimiı ır.hir ku 
lü r ü pı zır iÜDÜ açıldı Güz~ı 
bir ı~kild! buırlanmıı ulan 
kulüp u!oaları türk, yabancı 
cüıide ~davetlilerle dolmuıtu. 

Hılkewi bandosu bıhçede yer 
almıı. iüzel parçalar çalmıia 
bıılamıf'ı Saat 17 de kulü • 
büıı H ımi Reiıi s~y.n Üçüncü 
Umuır· i müfcttiıimiz Tabıiu 

Uzer ttırıf etmiı. kordclaj' l 
keserek 1110.:ıa çılulmııllr. sa 
londa kulüp baıluaı Doter 
!')eyfeddinin açma ıöylcvıle 

tö. en baılam ftl. Açma söyle· 
v ınden sonra aayıG 1'abıın 

Uzer lnymetli ve ço'ı istifadeli 
bir h t•bede bulunmuş, kulüp· 
)erin cemiyette oınadıiı müı 
bet ve f aydau rolleri ve i: u 
ıeh r kulu 'lünüa içtim& i tica i 
ve ıktiucıi bak•mlardan Trab
ıona temın ed.:ccii faydaları 
kendilerine b.a açık ve çok 
aamuııi bir eda ve if.ıde ile 
tebaruı ettirmiı. muhabbet 
ve hürmet telkıa eden bu 
öı ıü ve çok c•nh ıöıler can 
d11n alk ıı larla karı ılanmııtar. 

Ntcmiau HZ beyetıniıı ç;l 
dıiı iıtıklil martı ayakta 
dialenmif, t uııdaa ıonra aıa 

kaydı itine baılanmış, ve da • 
bı IODU o:ıbir k iıilık bir idı 
re heyeti aeçilmiıtir idare 
b~yctıne aeçıien ıent ıunbr 

dır : Üçüccü umumi müfett f 
lık aaayıı müınir mananı 

Sabri, D~fterdu Yekta, Z ıra 
bt bankası direklö. ü Terık, 
Arıf Hc.cı kadıoilu, noter s~y 
feddiD, Hami o,,deoilu, avu 
kat F aık Ahmet, fındık mü • 
tcbauiaJ Kizım, Teme Ka • 
aımoilu, H ıruıı H aru nc.1ilu. 
lu!up ııat dörde kadar açı" 
buluıımuı, nyın Tahıla Uzer 
uman zaman 11loıı ve odala· 
ra ftl ıı : ı, davetli r.ul1r ara • 
aında oturmuı, kıymetli baı . j. 
bıller yapmı1t1r. 

S;ıyın Ücüncü umumi mü
fettiıimiıin Trabıona ilk ar -
maianlara olan bu iÜZel eser 

biç ıüpbe yok ki kendilerinin 

de arzu ve iıaret buyurdukla 
11 ıibi ilerleme} o!uııda iyi bir 
1.mil olıcıkbr. 

m~ny ya luırşı ittifaklar akd 
etme~· aızu unda bu'unm dı . 
ğ'ın ı ve mh l yct i r:ı g !terenin 
A 1m nyaın da ıer"1u•çe ge 
rebilece2i bir Av. o;H birleş 
m f s :n i t em ine ç alışhğ • nı b~yan 
t:hnes i Peniste bıyret uyandır 
n:: ış ve F rars z Jış ba"anlıiı 
y en ı deo her b ıngi b:r müu 
kerP bakk1nJa tamamile ka • 
yıd.c zlık göıterm ek gı :Oi menfi 
bir h;.ttıbareket alm iyı k~nr 
verm :ş ve Fıanıı:ı: d ş bık ıu 
~uadan sonra LoJdraya ~ t • 

meyeceiini bildirm :ştir. FraD· 
s :ı: noktainaurları arasında 
bir te:ı:ad aks !ttirmekte Vd 

vaz.iyetin her v•kitkinden da· 
h• karışık ve daha karaaJık • 
bir tekil aldıiını kaydetmek 
tedır!er. 

Londra 2neteleri ise Al • 
manya hududu ü:ı:~rınde bey· 
nelmılel bir •skeıi İfiAl te" • 
Jif.nin 2erı ahaacıiıaı ve çüa· 
k~ İngiltere efkarı umumiyeai 
DtD buna muhdıf buluaduiuau 
kayd ve baıilara cia erkiıu · 
harbiyeler.n ar1ı!arında tem11 
tu 'ıı ~ar•uıudan d" vuı~çi 
lcceiını İfuet etmektedarler. 

iran gazeteleri 
Aokara - Iran ıu .tele · 

ı' Ş ~b nş hın .. doiumuau yıl 
dönülllü münuebetilf'! türk ı~ · 
zeteci eriQio yazdıkları dosta 
ne m •k leleri h uaretle mev · 
ıuu 1>nh s ctm' ·te V«' iki mem 
leket arasında_kurulan aaaiam 
dos.luit bıalarıaı ehemmiyet 
le kaydetmektedırlet 

Cenevre de 
vazıyei ! 

Aokara - Onü~ ler koıni· 
teıı tLn toı: ııa ı , \t n.u ıtt 
lcr cemıyeti çerçevesı ve mi. 
etlct cem ıyetı miukı zı baiye· 
lı ıçiode auratle huina durdu 
ıu !moıı ve ııı ıbuıı tee11ü111 
elde edebtlmek ü:ı:re m ıHetier 
cemıyt t ı genci aekreterinı ve 

isp .. nya aeleieıiaı ıh1ya ye 
haoeşııt:aala temilaa ielmeie 
aıt:mur etmjş ve kııııh ıçuı vo 
açlk ıebır!eıın bo:Dbardım•n 
bı1aıtluada aiilıtadar hü~üını::t • 
lerden müteuımım maJi'ıD;ıt 
iıtemeie k;uar verilmııtır. 

An kar ad tö:enier 
An kora - 1 opralı. bay • 

. '-mı t uaün- ıelar:mizde to .. 

. •nle liuıtulanmııtır. Bütün 
Ugr kôy{ı.ı,11 la ıillı US b : • 

Lerce krıı •abah hallceui önün 
de topiandılctan ıonra u !uı 
m eydQmna 11elm f Aı ..ıtur11 
Ani~ina çelenk ko ulmuı 
;,ük,ek •!r.:ıat en :ıtıtu1ıuı:a 
11ııuwu' ' labı atuov.:ırlar 
czenunıı t .nLalQrı aezıt . • . 
S ~ • 11111 . ır 

ı.ı "! «M u .;ıe e ıuıt . tu ie hrıl 
keı;ı . ıar4'fındcm mııafirlcrle 
ıehrın cielellelerir.• a'tı _ 
ıuııtık bır oale '-'Em :· yu~ 

,, EK< ,,. 
)'emd.ltn ~o na da h k 
"• - l b Q t .!1J1n ll~ıe ır müıamare IJtril· 
m1ft1r. 
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Notlarımdan 

ZEHİRLİ 

Demir bombaların icine • 
tazytkle klor 11azi cloldarul. 
maı oe yetmiı aantim o~ bi· 
rer metre aralıkla c!bheye 
dizildi. clüımonın ba ihzarotı 
llÖrmtmeai icin bombaların • 
üzer/eri kum torbalart oe ca 

• 
lılorla örtülmüı idi. 22 ni· 
•anda eaen mıiıait bir rÜ-' · 
11arla fİf eler in afrzları açıldı 
Gaz Franaız a iperl~rine uulı 
edildi, iıte bu illı. ıaz huca· 
manda franatzlar 5000 ölü 
oe 10000 haıta olmalı. üzere 
bir Fırka kaybetti/., , Fokat 
Almanlar bu rimit etmedik· 
lcri muoaffikiyeıten layikil• 
İıtifade ~tmemiılerclir • Yal . 
nrz cebheyi tlört kilometre 
ileri i'Ötürebilmiılerclir. Falı.at 
bir hafta aonra aldıkları eair 
lerelen, caauzlarelan oe Ame· 
rika ıa~etelerinelen ötrenclik 
lerine ıöre: Fran•ızlor Alman 
•İperlerinclen ÜHrlerİlle ıe/en 

•arı bir clamtJn yakloıtıkça 

lranaız a•kerlerinin nefe•le· 
rinin daraldıfını h !• ecliyor· 
larmı,, bir lu•mt ölarlıen tli· 
l•rl•ri •ildhlarını b1Takarak 
6•riler• periıan , korka o• 
clehıet içinde kaçmafa baıla 
clıklarını anlamıılar • 

Bir inıiliz rnate ha•ıtıı 
ba hacliae haklıında (Alman 
lar ba fıraa•tan iat =focle ecle 
bilseler oe ileri hareketlerine 
deoam ebeler manı •ahille· 
rine kaclat karıılarında kim· 
aeyi balamiyacalclardı , oe 
harbı lehlerine neticelenelir. 
melt bir iı eletileli ) eliyor • 

lıt• ilk J4fa düımana uulı 
edilen ba gu dal,..11ınJan 

12 kilometre ıerilerinele ba-

GAZLAR 
Dr. FUAT ŞAHiNLER 

lunan aiuil hallctan ölen/er 
olmu, , V!! 30 k ilometre uza lı 

larcla ge z. kokaıu cluyalmaı · 

tur • 
Bu ilk g .lz. hacamuna 

karıı düşmcnın mudafaa 
va• ·toaı yoktu, banan üzerine 
pek igtielcı i bir tarzda ma.Jıe 
meydana pktı. burıdan •onra 
mukabil taarruzlar baılamıı 

25 eylül 915 te inıiliz.ler , 
ıubat 1916 da fran• zlar 
yapm ·ılardır , Umumi harp 
unelerinele Almanlar top 
mermilerirıe koydabları ak•lr 
tıcı gazlar kullanmıılar , ve 
y ine ilk d'lfa o!arak lran•ız· 

larda öldürücü 6az.la J,,[a 
mermiler atmııla,., Almnnlar 
ela 15 ~ün ıo .ra ayni •uretle 
mukabele etrn iı'e rdir, oe a)'ni 
z.amanela yine Almanlar di· 
fo•ıen denilen boiuca gaz la 
dolu mermileri ilk dela Fran 
ııdara atmı,lardır. 

Bu 11z. hucamlarının bir 
ele gaz fırlatma ıelı.illeri uar 
dırki ilk defa fog iliz ler 4 
niaan 917 de ara• cephuin 
ele kullanr.ıılar , Almanlarcla 
bu ıekli derhal kopye ederek 
İtalyanlara karıı iz.o uo cep 

huini yarmakta kullanmıı 1ar 
v e İtalyanların meı f. ur k apo 
rettn mof?u biyttini tEmİn 

etmiı ler elir. Bu öy le bir mat· 
lubiyet olmuıtar ki İtalyan 

orduau h em €n hemen mahv 

edilmi, , oe 300000 eair alın 
mııtır. ve bu yıkclan crphe 
franıır. ve inj'iliz aık~rlerinin 
acele ' ) et iıtirilmu :le taahih 
o!unabil miıtir , 

ArkHı var 

KAMAL ATATÜRKÜN 
MEML.EKETİNDE 

Bu ıeri tetkikin nihayeti· 
ne bırakdıiımlı Franıa'ya ıe 
lince, yeni Türkiye'de huıuıi 
bir vaıiyeti vardır . Kamiliıt 
iak•Jibını yapan adamlar bi· 
zim kültürümüzün tesiri alba 

dadırlar. Voltair e Ye Rou11e . 
au'yu okumutlardır. Ayni za. 
manda laik ye- aDtikrikaldır· 
lar, n bizim radıkal ıoıyaliıt 
lerimizle yakın akraba 11yıla . 
bilirler. N itekim bir sene eY· 
Yel kendi gurupunan bir kaç 
belli bııb müme11ili ile Tür· 
kiyeye ıitmiı olan Herriot , 
orada can ve iÖnülden kabul 

edilmiı : ve avdetinde oranın 
insanlarandan ve iÖrdükleria 
den heyt!canla bahıetmiıti 
Gaıiden babıed.;rk en Herriot: 
«Bir diktatöra:.j ? a uhakkak 
ki hayır. BiJikiı o, b .t Cüm· 

buıiyetçi, bir kabille ve mesul 
vekillere dayanan ko.:.ıtitüıyo 
Del bir baıkandır » demiıti( *] 

Kamil Atatürkün ıabıın. 
da demokratik konıtitüıyonel 
kanunlara h11utın ri•yetkir 
bir Cümhuriyetçi &ören Her
riot'aua aldanmadıiındaa pek 
emin deiilim, Bununla bera. 
ber , "aldaamıı olduiuoa da 
kani deiilim!. her bılde bir 
H itler Ye bir Mu11oljai dik· 
htörlerini hihriyetia enkazı 
li:ıeriade oturmuılu iken, Ka 
~il bütün eserini bir despo. 
tazm. ve uaret ,. j iminin ilruı 
lizer1ae kurmuı ve biç bir 

buıaı1 k"''•t• dıyı•••J•rık 

aarf ıabıi preatif nia yardımıle 
memleketin, bizim ihtililimizia 

büyük prenıirleri namına ebya 
etmiıtir. Bu cibet, yeni Türki· 
ye ile Fıanaa araaında iıter 
iıtemn öyle bir aempati ya

ratmıldadır ki, bu baj'ı biıim 
ıiyaaamız beaaba & katmah ve 
icabınde da iıtafade etmelidir 

Neden bir kerre daha ticaret 
politikamız harici pölitikaml· 
ıa ba kadar fena yardım 

ediyor ? Türkiye Frıaıadan 
bir çok ıeyleri memnuniyetle 
ahr : hatta t yaloiz Jükı eıya 
ve Pariı mamulatı deill, ayni 
zamanda da inşaat , tulibat 

ve uçakçılık aahalarında dı 

yalnız dövizi bulunmadığı iç in 
yapac•iı tediyata a ncak k en
di, inden utan alacağımız mar 
ıaadizlerle ödeyebilir. Halbu . 
ki aylardan beri Türkiyed en 
bir ıey satın almadıj'ımıı ıibi 
o da clearin2imize l 00 milyon 
frank borçludur ve bunun da 
bir 1&ntimi tüccerlarlmııın 

eline aeçmektedir • 

······( ~y··;;ie·~·ii, .. E·. ·H;·~"r~t (H;.c -

hetta) 

Zayi şat adetname 
Sürmene merkez ilk oku • 

landan 1341 ıeneıinde aldı • 
iım ıehadetnamemi zayi et • 
tim yeaiıiai tlacağımJa zayi • 
ain hükmü olmadıiını ilin ey 
lerim. 
Siirmeaede KaraaJi oiulların· 
du muıtlfa oilu REMZİ 

(YENIYOL) 

INKıLAP DERSLERi 

İNKILABIN 
MANASI 

Halktan gelen inkılap
ların üstünlüğü 

Halkta n i elen inkılaplara 
bilirs=a iz, hakiki ,İç manasile 
ve oı manaaile inkılaplar bun 
lardır. inı;iliz inkılabını bilir· 
s iniz, fıau ız inkılabını bilJr . 
siniz , b unlar ve biitta osmanla 
d evrinin meş rudiyet inkıJibcda 

ba aı:adadır. inkılipl rın şab 
c s er i olsa yeni 1t ürk ıokıla!:u, 

b ı lld~o g elen bir io\ulap tipi· 
dir . Bizim ickılabımız , h&lk· 

tan g elen inkdablaran eu yü 
ceıidi r . · 

Türk inlulabı halktan ge· 
lerek otoritelere karşı y•pıl · 
mışhr . 

F ,. ka t iokıl2 p iktj d r mev 
kiini anca o.t oriteden halka 
doiru devam etm "ştir. bu de· 
va m esnasında halkı h akikat · 
lere uzak kalmış to.bakill r· 
d an mnkavemt!tler ve zo Tluk· 
Jar görmüştür. 

Türk ink ıla b ı uzun sürmüş 
tür. biıtan beri on btş yıldan 
fazla zaman geçmiş olmaıoınil 

ra j'men , en değerli ulusal 

it imiz olan dil çalışmamızı 

bile inkılabın yüce tesirlerine 
iıenüz vydurmakla meşgulüz 

kanının arıJıiı ile özü ağlam 
olan batı türkünü iç yaşayışın 
da oldu~u gibi, ciış gıüoüşün· 
de de f eoalıklar bi rckm şt i . 
U lus vücu 1uoun derisini kap· 
layan çeş'tlı h Estalaklarla mü
cadeleye mecbur o~duk. bu 
h aat la klar o k d r iştemiş ki, 
kazımakla bitmiyor, öz değe· 
rimizle beraber , dıı görünü· 
şümüzüa püı üılerioi temizle· 
mek le b tiremiyo:uz. 

ink ıHip ve istiklal 
Türk inkılabının diğer bir 

deier farikaaı da bu büyük 
inkılabın Türk ist iklalini de 
beraber almıt olmasıdır. inkı · 
lap ve ist iklal , bunların her 
ıkiıi de baıarılmuı çok g üç 
ole.n eaerlerdir . bun l a rın h er 
ikiı ini bir a rada başırmış ol. 
malı. bütüa • inktle pla r iç inde 
hemen beaıeo y ln ız ve yalnız 
Türk inkılabına mabıuı bir 
yllkıeklik , bir deier . bir üs· 
tüa lükt ür • inkılab , belJi bir 
ıınar içinde yaş'Y• n bir ulu· 
ıun iç hayatında y .. pılan kö 1-t 

lü b ir dcğ' ş im olduiuna, ı s tık 

lal mefhumu ise dış h yali 
korumak ve dış vc.rhğı tam 
olarak iÖıtermelı.t n ıbarct 

bulundui uua g öre , bunların 

ik iı ini b, rden başarru k ıçn.ı 

bir ta r .af tan iç ve diger taraf 
tan dıı ya paa ve y d kuvvet
lere karıı .koymak laz mdı. 

- Arlrnaı l ar -

TEŞEKKÜ 
Validemizin uefati dola. 

yıaile evimize ve ma ayc m ı.z:a 
6tdmek ue cenaze m era11im·n e 
iıtirdk etm eh ıaretile mer· 
hume validem 'ze ıon lazimei 
hürmdi ifa ve bizlerede ha
lı iki kardeı duyllu 'arını iz.har 
eden oe ıehrimrz har cinde 
bulunan aevdikleı imiz.den te, 
ra f ue mektupla teessürlerrni 
bildiren zavatın her birerle 
ri11e teıekhüre teeuiırlerimiz 

mani olelufundan gösterilen 
clerin alakaya muhterem ga 
z•teniz v:uıtaıile arzi t e,ek· 
kür ederiz , 

F. h mi, Kamil Mucın.nıer 
/ıgrddıler ıa·ımln)'ı lc 

SEVMİŞ T İ 
U GÖNLÜM 

İri burun deliki~ri b rut 
kokusu Fıru ve teneffüs e dt:r 
gi'>İ ııçılıp k~ panıyor. A t m 
da ö ıJe sıçray şiarı, onu ileri 
g tmekten mennetmeme kar şl 

öy!a arbi isyanları var ki 
Ev.,elce s~er oln:;m11 ili· 

nz eden babamız şimdi Olİ 

form~mdao pek memnun ve 
hoşlanıyol", şehir sokaklarınd• 
beuimJe do: şmayı seviyor. 

H~rpten bahsediliyo,., S e 

d tciğim Y .nn hudu d;;ı müle 
veccıbe.n buradan hue ket edi 
yo uz. bu havadis çıktı ğı g ün 
denberi bergün akrabamız ian 
biri ved.a z·yafeti veı i yor. Ba 
na ok d.ar muhabhet göıt'!ı i· 
yorlDr, okadar yüıveriyorlar 

ki ~det g decek tes if e der 

g bi o'uyorum. Baka lım yakın 
da çarpışaca 2 ı z S edatciiim 
Bir de ooun lezzetini tatıhm 
ilk mü;ademeyi aabırs1zlıkJa 
bekliyot u . 

Z•nnedeıim ; ki bölük te 
oüşmaoo ilk kılı ç d.arbes ioi 
indirecek ıuvari ben ohıcaiım 

G ördü2üm terbiyenin bai 
n yardımı oldu En·elc~ su . 
v ri ihtiyat zabiti olduğum 

için şimdi ne ata biomey', ne 
de kılıç kull nm yı öğrt>ome 

ğe ibtiy .. c m olau Orduy 
gireli pek az bir müddet ol 
duğu halde senelerdenberi 
t lim gören eskerlerden far 
kım yok:. Benimle beraber 
asker olnnlarla arı.mda dai • 
lıu var. 

Ayrılmadan evvel 0 ni bir 
kerre der ğuş etme ini ne ka. 
dar isterdim, s~datciiim .. . 
öyle sanıyorum ki bu t enim 
için tılıim iİbi u~urlu bir ıey 
olacak. 

9 
Öileye doğru S edat bah· 

çeye inmitti. Oıada Hüıeyin 

a iaya tnaadüf etti. ihtiyar · 
adım Sedad ı iyid en iyiye sev 
meğe başlamış dı Her te11düf 
ettikç~ elini ııkıyo r, teklifsizli 
gı, bahça itle:inde onda n 
uf ak teft:k ya.rdımlır iıtemek 
derecesine varduıyordu . 

Bugüo Hüseyin ağa Seda· 
da lalelerin env~ 1 oalıaa veri 
leo muh~elıf İsimler in müttak 
olduklar ı usülle r b kk:nda 

uz.un uz dıye izah• t vermiş, 
dJik:ıohoın tek tük k el imeler 
le verdiğ i cevaplard;c mem -
l'l'll lq;I ar k onu akşım yeme 
ğiııe davtt etmişti. 

Sedat bu d veti kabulde 
tereddüd ettiği için ckğ · I, fa 
k t se inin tıtremes"ndeo kork 
tuğu içi o birk;ıç r niye C0 V:tp 
verememişh. Kendine geldiği 
vakit Hüseyin rığaya teşek • 
kür etti, s at yedide gelece 
iini vadetti. 

Yıldtı o ilk defa koDuş • 
m ak fıkri delıktınhyı periş' n 
et mitti. T m bir p rç ıı süküıı 
buhıcağı vakit ona kardeşinin 
mektu 1Junu verdiler İhnnıu 
mub;ırcbeye gitmek üzere ol. 

doğunu o~udu~u v .. kit upsa· 

rı kcıilci süratle o iasına çık 

tı Ayoğına yeoi s ığl m kua· 
dun g'ydi. Bacaklanna toz.lok 
larını t kb, elio~ iıi b ir b11 

ton alar1lk evden çıkh. 
Bu ııra da Hüıeyin aja 

kıııaı di) o. du ki ; 

Bu gece kin cımızı ye 
mf'ğe cfavet ettim. bize b'r 
p u ça çqlgı ç Ja• sın değılm ? 

Aman çocu2'a ikra mda kuııur 

etmeyelim .. çolt munis, sakia 
mu te vazi, malumatlı bir genç 
do~ru'u hoşuma gid'yor. Hü· 
s eyin ağa bu sözleri söylerken 
penc~redcn bakm1şl1. Sed dıo 
ıür'nlJe u:ıa kl~ ştığanı gördü : 

- Yıl dııı: ,, Şu giciea Se • 
dat bey değil mi ? G ırip 
Ş '!Y ,, Du gittiği yolun üstüo 
d e ne ev var ne köy, ,, Bu 
•~atte nereye gidiyor acaba ? 

Baha kız ikiıi de şaşırmı ş· 
Jardı. Vakit haylı g eç olduğum 
dan aakinane akş~m yemeğini 

yediler. Hüıeyio a i a arasıra 

süb iiti iblil ediyor. Sedadıo 
bu gırip hareketi hakkında 
farı.ıyeler dermeyan e d iyo rdu . 
Sıatın sekizi .ç ldığt vakit 
Hüıey in ağa s 'ga•cs nı yaktı , 
Yıldız eline bir ö gıı alar k 
aaıtlerce biç konuşmadan ça 
Jışh . Yalnız arc;sır elinden 
iğaes i yahut yumıığ'ı düştüıtçe 
fazla bir i. s ıbiyet gösterı~ or 
du Şiddetli bir b ş ağrısı ba 
baoe ederek v. tinde.o evvel 

o iasıoa çekildi. ~ nlnız k.ldıgı 

vakit Ayş ye uzu bir mek • 

tup yazdı. F k t sonr.c her 
nedense peş·m n ol r k u 
mektubu yaktı. 

10 
E r teıi a lrt am Yıldız lüm • 

banın ışıiında kitap okuyor, 

babası bir köşede sakioaoe 
•İiuuını İÇ İ ) o rdu . S er t bir 
rüı~a r çıkm ışh . D. ş uda aiaç 
lar hıııldayöp inleyor, p-e t1çe 
renin camları _ mütemadiyeD 
t itreyordu. 

Hüseyin ağa ellerini oğuf • 

turarak : 

- N e ala ..• Y• ğmur g e 
liyor .. , Ç •çekler gıyet eyi ,, 

Yaldız cevap verdi : 
- · Babçele~· iç in eyi. Fa • 

kat i[Üneıe aldanua k h af .f 
el~ı iseierle yola çıkan yo cula rı 

d ıişü ıım ~yorıu ;ı uz. 

- S abi ÖJL .. :,·z·m S!:ht 
beyde ihtimal yoldadır. Yıldı 
z •t en bu ıöıü o :ıu düşünerek 
söylem"ş1 i. 

Hüıtty :o ağa denm etti : 
=- S d .. t bey·n bu g ce 

avdet etmcmcsiae b yret cdı • 
yo um. 

Bu esn d 
d u. Hüseyin 
c'ioleyerr:k : 

ı Ü7.ga • su mu•· 
a2 dış ras o 

- Yağmur b~şladı dedi. 

Fıikakık pençere caml rı 
da birk ç iri y.ığro ur dümlisı 

düşmüştü Kapıı vu ul iuğunu 
işittiler. Yıld • z birdenbire tit· 
rcd i, Hü~eyia •ia ağz•ndnP 
r:g ra ı ın ı çıkard ı , Kapıyı 

a;çan ihtiyar biz!Dt",tçi « S edat 
b ey g eldi » d iye iııtber verdi. 

Yıldız baş ını kitabın üıtü 

ne eğm:şti, bah-sı ğır ve 

cid di bir vaziyet a lmaia ça .. 
!ı şıyor du . 

S~dal selam verdikten SOII 

r.- mc zeret ini ~öyledi : 

- Dün i f Ce haber veraıe 
den ı"ttim A ffediniz kıarfİ lll 

muharebeye Kidiyo r. 

- Arkuaı Var -



ş 

t 

(VENi YOL) ~ Sabile 

hr ve kulüp « » Pazar kapuda yeni yapılan 
vakıf fırının kiıra ilanı 

EVKAF İDARESİNDEN 

o sua bu 
erke 

ı rek 
m ae\İ 

bet bulım yor ? Bandaa 
mı•da bizde . kulüplerde h•ç 

bir k•dAn n •·Z feai yoktur. 
Kadın spor ve bu içtimıi 

muh tinden çok uzaktır. Ka 
do ku üplere uiramaz. Bu 

aauki erkeklere verılm'ı bir 
h kkı metrodur ! bu gülüne • 
n cek kadar acı bi, hakikat • 
t r. Kadınla k~nd"ı'ne göre 

1 
y pacafı •par malıallinı lıa· 

l p/er haz•rlam ızaa ; bu.na 
h nwi t~ı~kkiil ,,apar ? Ku • 

fopl rde •po J n m da )U• 

le rda • yd t m gıbi fılıri ha· 

r k tler bo,lodılıtan •o.,rcı 

l.u up menıübtninin üçde I iri 

h tta y-ırr•ı niç ·n kadınlar • 
d ., t ıelıkul et mu 'n ? Niçin 

o .zaman ku iip öyd6rİ •az 

ueya maı ılıibe olııamları 

a '/e/ercle birlıkte kuliıpl .. rin • 
Je ,er alma•ınlar ? Bupn 

bu.nları bellıi imka,,ız bul•n· 
I r uardır. O.abtlir, çcinlui 
ku 'üpl r henüz böyle bir ma 

h t olaralı haz•rlanmamr,hr. 
Ş la rde bir tüccar Aulöbb 

.,., ai •• ,,.ııcdı kıdar az 
le mı lerin afradıta bir leala 

oe oiçim 'ncieJi r E •iti bir I a• 
lüp olan Cençlu Gara~ana 

wel nce : O bir ilıi yıl eooel 

ıelairc/e 0
1 tlalıçı f lııri bir laa 

liytf a6eteriyor, laııta Aiın 

- \rkui cöıtle -

YENİVOL 
IJare yeri : Uıu •olıaR 

.. y, n:yol ,, Bo•ım~oiJ'r, 

• 
:Say•ıı 4 luruptar. 

• Yıltıle a' o~eıi S ı:ra, 
AIU aylıiı 3 Liradır •.• 

• 
/Jctn •"'''' I 5 lıaraıtar, 
Relc dmlar p zarlılclodır. 

• 
Eıki •ayılar 20 iaroııar. 

• Br,.ılmıyan yazılar ıeri 
oerilmez. 

Yumurta eksperi aranıyor 
Trabzon Ticaret v~ Senayi Odasından 

4014 savılı muadclel yumurta ihracaati nizam 
na ne3İ müc'bi ce te§ekkül etfec~k koutro! komis 
yonun ı ayda elli lira ücretle bir yumurta ~kFperi 
alınacaktır. ~uaıurta işinden anlayan i teklilerin 
30 mart 938 paıı :tesi günü e1at 12 ve kadar oda
} a muracaatları ilan '>!onur • 

Evkaf idar~si tarafJn brı p zar kapu<Ja yeni. 
yrptırıJan fırın kira' a 'eri imek ÜZF>re artırın' ya 
çd~arılm1~tır ~ ıhal< si 6 n ·san 936 p zart esi günü 
SöHt 15 de yap lacaktır . istevt>ıılt»rın } üzde yedi 
buçuk küı uş muvakkat temınati akçelerile VP. bir 
muteher kcfll ketirerek evkaf jdaresine geJmeleri 
ila" olunur • 

Mıntıka atletizm heyetinden 
12 ni~an 936 \) l7ar günii s ·at r 3 de rumhuri

vet "1 1111 d kt stad vomda bih ü k b r ati er iıim lıav
ram ı ' pıl. c ıkllr. Şimrlıye kadar rrabzonda f!Ö• 
rülınc. rn ş ş~kiJde hı zır 1 ·nun O) unları herkesin gör 
m s içiıı tı·rtıbat ahnmi,tır • 

~ va badana eksiltmesi 
1 t bü 'fıı gü rr ı üğii müdürlüğü, d ~n : 

Trahzo:ı giimrük bin l"rının baJana~ile hazı 
yerlerin s1vas1 149 lira kel$fı m11cibi11c(! ;io-.1-936 
giinüne müsad f pazaıtesi gü Ü p ... zariıkla müna -
kasaya konuımu§tur. 

l'alıp'er yüzde vedjbuçuk temmatlarile mezkur 
günd~ s at on dörtte ithaJat gümrüğüne mur::ıcaat 
~t .. ınlt•r. 3 - 4 

t~~A~~~~~~~~~~~~~~ 
1 • w it 

(~ SIHHI AGIZL.IKLAR >) 
(\ Sig,ırc1nın nıkotinlni kam'len çr'gPn >) 
(\ AL \1 \ DOKTOR APOSEL'in >) 

c ' (~ En . on icadı )) 

(< Umumı ıaııı yeri >) 
~ , 
ı ŞAUB ıadyr> K.,.Jorocıfor Ne 84 ) 

f: Acantası; hariçten sipariş kabul olunur. ı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• ~ ... ~~~--~~-~~~~--
1H1 Fen ve ihtiralar bir araya gelmelerini 1 1 

ııı (Fılko)YA 4i::l ı,ı 
-=================-=B=-0RÇL1D1 R LA R il 

~iL.İRMISİNİZ .PHIL~.0 KİM_~.~R? 
1
§

1 
Soo ıstatıstıklere gürP. PHILCO dunyanın en lauynk r, d' o ve 1 

televizyon fabrıkasıdır. PHILCO 1934 ser.rsinde 12 50000 ı~ıı 
radyo satmış ve 1935 eeneeinde 1,600,000 rad)O yHpmak ti)j 
suretile kendi REKORUNU kendisi k. rmıştır rl 

Buna mukabil ik"nci derel.'ede kalan die;er Amerikan fabrikası ancak 500,ooo radyo saıabılmiştlrl , 1 

UNUTMAYIN iz Ki. • Yalnıa aaerinJelıi lutanan ıelcil.,. •ana~r'.•ı~a lı"pılır•anra, 1 
• oeyalaaı, 11\,ı.a• relelomlarla , •6~tl• 'ını 6ır ıc2ı olauıundan '-

6alaıetlılen lallı•1•l•r• altlanırıcınıa , 6'11 iniaıin •o:ıaraa lctıtlıır piımcat1 olaraanaa. 



Şehir ve 
kulüp « *» 

·- Bsştarafı üçde -

adınds bir mecmua da çıkar• 
byordu. Bugün bu teşekkül 
gençle~·e mahsus temiz bir 
knh~eyi andırtyor, DJşudan 
bakana bu hissi veriyor. spor 
kulüplerine ıelince onlara da 
bu köşec'en bak:cak olur.ak 

bepıini kendikendilerine nkin 
ve sessiz buluruz Bu:ıan ıe-be 
bini birız da maddi cihette 
nrarı k hataya düşmediğimiz 
anleşıhr. Çok muhtemeldir ki 
bu knbve ve oyun i.şinde ku· 
lüpler kendilerine bir varidat 
temin ediyoılor. Ve ~u u .. et 

Je czalarıo verdiği aidatın ~i · 
fayets·:ıliği öı:üoe geçilm'ş olu 
yor. Az idatmdan brışkn 

geliri o'm cı )'c o, ve bir yardım 
göremiyen kulüplere beşka 

birkanaldan gelir temin edili11e 
bu işin örıü kendiliğinden ahıı 
mıı oluağıca şüphe yoktur. 
Bu durum karşısında yelli açı· 
lacak: olan şehir kulübü bu 
l<şt:~külitıctn fslfn içt'mwi 
bir bud.t t .ka)'DI aı olauk 
k uıulacsğı için ihtiy; çlarının 
te nıini ~usuuır.da l öyle bir 
çareye bı:ş vuı mayacAiından 

eminiz.l urada kibar Ye nezih 

her ailenin kad1nh erkekli , 
hıhıı olarak yer aJac•iını 
umuyoruz. B u n u n dışın 

da kılan di ier le şek küllerin 

de bu kulübü kendilerine ör • 
n ek edinerek çılıımalaıını te· 
menni elmt:liyiz. Bence her 
ıporcuı:un, hatta her T ü r k 
çocuauıı.un şiara ; Atatürkün 
eıki Liıe İdman yurdunu itZ· 
d iği gün batıra defterine yaz 
dıiı şu kısa vecize olmalıdır: 

.. Bedeni idman fikti :dmanla 
muvazi gitmelidir. ,, 

TEVFİK VURAL 

( *) Şthir Lulülü açılma • 
dan önce yazllmı ş, Ye gclmiı 
olup yuıluımızın çoL it ğun • 
dav ötürü neıredılememişti. 

iLA 
'1 u.bıon sulh hukuk hakim· 

liiinden : 
Müddcı Trabzon P. T. T. 

idareaine izafetle baş müdür 
lbun Rüştü Kirtal t rif•t.dan 
müddeale)b Trabıoııun daba· 
ihane mıh•Jluinde huaam 
oilu auuanda bEkkcl hacı 
muıtafa hanesinde Trabzon 
müciürıyet eaki tahrirct kati· 
bi ihsan fikret althuı.e ikame 
eylediii alacak davHında : 
mumaıleyh ihsan fikretın ika· 
metka&lDID lllt\hcliycti hue. 
bıle mukaddem i arc n tebli· 
ğat yapılJıil h 1 e IJ?abke· 
meye gelmediği gıbı b.r ve· 
kil de 2öater111edıkı c heUe 
hakkında iıyab kar._rı taıtir 
ve _tebliği kanırgir olmuı ol· 
c.u2undın i 1Y'P kar111nında 

ıazde ile te h1i2ine Ye bu ıe
bepten muhcıkemenın 6 -<:ı-
936 pazartesi saat 10 a talikı 
na luuar verilm iştir • yevmi 
mu.kürde ır.üddeaieyh ıbaan 
fıkretin biud iela:acai veya· 

hut kanuni bir n: ümessil göı· 
teı111ul lazımdır. alisi taktir· 
de muhakemenin ilyQben de. 

va aı ve bir deıba kab .. ı edil· 
miyeceği cıhetle gıyap 1'ara· 
'-•Dan leblii maluımına ~•im 
olmık üıeıe keyfiyet ilia 
,»lunur , 

(YENIYOL) 
5E :ı ~-

Gümüş mecidiy ler ha 
DEFTERDARL T 

1 d 

Tedaviilde 1 kaldırılan Gümii~ mrc·a:ye ve ak
samından h ılkln elinde bulunup ~at nak istiyf>nler 
den safi beher on gramı on dokuz kuru~t~n alına 
taktır. lltt suretle satnrık isti enlerin Trahıon 
merkez ınalsandığma veya nıii lhaJ~at nıalsaııdlkla-
rına müracaat cylcıncleri ih1n olunur . 1 4 

Vakfi 
~1 ahaJle ve nıevkii 
Kapu numarası 
M ktarı 

1 ev'ı 

Tavanlı c 
Hozr<'h<-
130 - li 
53 - 60 

Hane aı:-ı 

ınıı 
• f,.. o n il' ( l e• ~ 

l 

NEDKALM. 
İLAN 

T~abzon ıulb hukuk ha· 
kimli jinıiea : 

Trabzon i1?bi121 iduuine 
izafeten vekili ntukrt Hamdi 
tarafandan müddealeyb şemı 
otelinde Trabzoıı.un kindinu 
mahallesinden eniucan inhi
sarı r sabık an bar mc c: ur 
vekili cedim ;lehine ikame 
eyfediii alacak davaııının mu 
b kemesi sjr ıında müddeale 
ybia ikametgahuıJn meçhuli· 
yetine binaen mukaddema 
ilanen yemin iiı ba:nameıi teb 
liii yapıldıit halde gelmemiş 
olduiundao müddealeyhin ye 

minden imtina et mit ad dile 

davaya sıbit nazarile bakıla· 
cıiına ve hukuk uulu muha 
kemeleri kanunun tadil edilen 

337 ci maddeainin 2c; fılnaaı 
mücibince iıbu kararın tekrar 
müddealeyb Trabıonda mün· 
teıir yeni yol iazeh s 'Je iJincn 
teblıfılle tarihi tebliiden iti· 

haren 8 iÜn içinde arzuballe 
yemin edecefıini mahkemeye 
bildirmediii ve yemin ıçın 

mahkemeye ıelmediii taktir 
de davaya aabit nazarile ba· 
kılacafıına daır berveçbi mu· 
harrer kararın katiyet geabet· 
mit ad4ıle esas hakkında bü· 
küm verilecej'ininvebnbaptaki 
muhakemenin 6 - 4-936 pa· 
zartui 11at 14 de tatikrna ka 
rar verilmiş olduzu'ldaakey· 
f iyet ilin olunur . 

Zayi ~öfer veôıkası 
19JO ıcneıi11de Tr bzon 

btlediycıinden ~Jmıt olduğum 
151 ıı um nah. {öf er veııkamı 
U)İ eltim. Y tniııni r.lc.coı iJm 
den ukııinin hükmü olmadı· 
inu ilan eylerim • 

~ Mehmet oğlu Silreya 

Zayi m~nşe 
Şalıadetna'llesi 
lsv'çreye ıhr~ç ett'ğ'm j. 

P. C . m ık d 125 çuval iç 
fındığ ıut T"Tabzon f caret 
odı:sınd n ld ğım 31 teş,in 

evvel 935 t r h ve 217 num • 
r Jı me ~e şebaddt.em ıi i 
zavi ettiğicnden ve surefni 
l cağ md o m!'z ;ü zayi ş · 

h adetn mea'n hü JJÜ o1madı· 
i• ilan olu ur • 

• 

Hos ki as ya Ö) ünde A • 
l m dar oğlu n mı diğ ri Bu 
runsuz oğlu küçük Hüseyin 
ve hemşıreleri Z~ki ye ve H . 
tıocık nam\ rına tas:iı s'z 89 
yokl ma defterinde k yıth ve 
hudutl rı yukarıd y z h bir 
fındtkfık bir tarta bir ç 11 k 
da bir bak iddia edenler v rs:ı 

15 2ün içinde t~pu idare ine 
muracaat eylemeleri ve 12 n:-
aan 936 p ur güoü sest 11 
de mahalli m~zl..Cl'e gidılec • 
jinden bir diyeceği o':\[Jl:ırın 
oraya gelmeleri ılao oluııur. 

Dam ,... 
ve nb 
eksil me 

ar a 

ithalat •'Ümriiiiü 
~ cı 

mudüı liiğünden : 
400 lir 23 kuruş bedeli 

keşifli ithalat, dakiJi ticuet 
kimya haue d ml&rJı:ıın ,; ldar 
ma:ve r•bsrların n tamiri ve 
keşıf ve frnri şıırtnamesi mu 
cibincc ıO 4 936 gü ü e 
müs d,f cuma güt ü s at 14 
pazarlıkla mün k saya ~o • 
nulmuştur. 

Tal plerin k ş f ve 'ş r iti 
görmek iıteyerl r yüzde 7,5 
teminatı muvakkata paraları 
ve ehliyetoamelerıle ıth lat 
gümrüğü müdürlüiüııe mur 
ca tltln ilin olt1f!ur. l 4 
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Çünkü: Phtbps 
Dütıya Rsd} o müıa 
bakalarnıda D .a. iıua 
biriı:: cil' ği b zınu. 

16 "CCO m' he 
bPr d 'ga 

16 · 2000 metre 
her dalia 

16 • :2000 metre 
her d lg ı 

6 L mha 
• h • müi;.törlü 

Çünkü: phılıps 
Radyo tttknik v.e ua· 
s na nkıf olanların ve 
en müdek kik kimıele· 
rin kullandıkları mar· 
kadı1. 

[ünkü: Phdıps 

R• dyolarıııi altı ay 
karaotı eder 

Çünkü: Phılıps 

Hoıianda ve Almanya· 
da Dünyanın en büyük 
ve esaslı Fabrikalarına 
malık olup En ufak bir 
parçaaını dahi en ~Ü· 
)Ük bir ihtimamla ken• 
di Laboratuarlarında 
imal eder. 

Çünkü: phıllps 
Hadyoları 

Ve buıuıile 1936 ıenui 
modelleri yükıek istuyon 
ayırma ktskinlıii ve pek 
müessir otomatik anti fatini 
tes'rini ve ş~bekeden gelen 
m üıiç gürültü ve prnzıtleri 
ausdurm~ya mahsus ante· 
rüptö Ü h vioir. 

Cünkii: Plııhps 
Hadyoları 

Kısı, orta , uzun dalga· 
ları ayni huaas:yet ve pÜ· 
rürsüs oh•;ık int'şar ettir· 
m-kl~ uzak m~mleketleı in 
önemh oeş!İyatıoı ve muıi ki 
nin ahesı gıni ~n ta bH surette 
dinleten dalgalar hakimidir 

Çünkü: 
Dürlü dürlü marka· 

iaı la ve ml.htelıf ıiıtem 
lerle J iyualara dökü
len t: kıeri Radyolar 
uı mubim ve kıymetli 

akaamhmnı Clhın ıü· 
mül PHıLIPS fabrika 
lıtıı dan mübayia et
mekle markalarına bir 
mevki kazandırmaj'ı 
çalııırlar. 

Çünkü 
PhıhpSRa.dy olarc 

A ın en mük mm.el ve modern bir c hGzı olup Rad 
\O.:i n b lı ten bütüil varl ıkları ya rt:ttığmdan Pbılıps 
R o u gö "lleden bıış 'öl Rad)1ols.rın yoıldızlı ıöz ve 
t :y D erı e 2 c'ınrrık R d} o tılinlıır beraberltriııde ıoa · 
ıuz. bir ned mette .. lmış olurlar. 

HER KF.~E, HER KESEYE UYGUN TAKSiTLE SATJŞ 
{ . ~ 
\.. PHIL/PS /amine benzer marhalordan ~~ınız ! ) 

Trc l: On ı:c Hı ıal ıi Satı ı Dq: oıu : 
Kahaoğlu M P.lıruct Nuri Aydın 

. ·-~ . 
""· • • • • •• .... ~ • ... 1 .. 


