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AR fVİN ( ÖzeJ ) 
Güz l ve göği~ k:ıbnrbcı 

•eailcl r sizlerle al c: sık ve 
toplucıı kounl}m k f ·satını 
•eri"or. B~J ıade s mal rımı · 
zı kortıvan, r bd, tem z nefeı 
almam zı tt m"n uğuruoda uça• 
kim biıir hangi bi• ~ ö~ü tesa 
düf net c•ıinde c'iiı;•rek öle• 
tehiı olan aziz tayyarccıleria 
ruhlarını tı ziz için toplaamıf 
bulunuJoruz. 

Atkad şlar biliyorsunuzki 
umumi h rp bülüıı mil· 
letlere yepyeni bir barp ıili· 
bana gösterdi. Tayyar• ierçi 
umumi hupten evvel de icat 
edilmiı tecrubcleri yapılmıf 
beıer ıekiıı aktllara duriUD· 
luk veren hu alt.tide o ııra• 
lırda iıtif de edilir bir bal• 
Kdirmi;ti . 

Umumi harbe iıtirak edea 
ler bilirlerki oz maa beaüs 
bu alet bu ıünkü teklini, 
korkunç halini almamııtı, Bu 
Da raimen umumi hırple bi · 
le orduların bir h•yh işlerine 
Jaramış bu huıuıta keı f tay 
yareleri çok büyük biımetler 
tlÖ• •ütlerdir. 

UaıuGJi harpten ıonra tay 
Y•re ve tayyarecilik bütün 
•illetlerin f .ıaliyet proiramın 
da ön ı tf.ı ah nan itlerden 
o haldeki her ıen'! bu milt· 
hit YHıta üzerinde iö•ülea 
ve akıllara dur~uııluk •eren 
tekamül oerde iıe belki yan• 

ingilterede 
müttı iş 
hazırhKlar ! 

Aoam komcıraırnclcı in11iliz. 
milli müdafa balcanı müdafa 
planının her ıeyden önce tıc 
hi:&Gt ihııyGcatının tamamlan 
ma•tnı 11öutti,ini /uydede-
relc demiıtir ki : İ•tiıalat 
yirmi dört •aat içinde ilıi 

huUa ço,alımak lazımdır· 
H aua müdafacıı üç miıli 

ltuouetlendirilecek bunun için 
bir yıl icinde bin yeı yü& 
Pilot alır.~c k tJy]' re mek· 
tepleri ue tayyare adedi ço· 
latılcccık mntor fubrikala1ı 
hıi•'1tlarını hü L(ırneı iıU"l

bına geniıletecektir . 

Filistinde 
vaziyet çok 
vahim ! 

Fılidindı durum oehame 
fİni muhafaza etmektedir · 

muhtelif yerlerde bomba• 
lar pr..tlamıı tarlalarda çift.· 
~ lerde ve ma cz.alc ,.JtJ ya • 
••nlar çıkmııtır . memlekettn 
iızerindetayy ue 1 !r -l~'aın ak 
fadır. 

Bir arap heyeti emir ab 
ılull•la ın muciahaleıiai iıtcs· 

mitUr . 11rıu deuam etmekte 
bir ~o• kimu/er teu/ıil •dil· 
tntlıt•dir • 

Karsta 300 
ev yık ı ldı ... 
insanca zayıai yoktur .. 

.39 •inden 6eri yazan 
,itlaelli )'afmurlar neiicui. 
Karı ~ayı .taımıı oe kar•tcı 

llıi yıb •fi yıkı/rnrıhr. nüfuı· 
c:ı ~ayılt yoktur • 

Bay Bahri 
Ücüncü Umumi Müfettiı· • 

lık Aıayıı miiıaofr muavini 
6cıy Bahri evııellıi ~an ıelari 

mi:&e ••lmiıtir. • 

Ruhi Ural 
Bir miidetten beri /.tan • 

balJa tulıınan C. H Partiıi 

ilvonlcarul baıkanı bay Ruhi 
Ural farıam ~a günü Anlı-ıra 
oaparile ıehrim;ze dörımaı, 

Parti arlt.adaıları ve doıtları 
ıarafından illıeledt1 lcarıı • 
lanmııtır. 

Bay Murat 
Giruon 'nbinrlar mamul 

tütün ıubui amirliiindea ft:lı 

rimiz inhiurJat barut ıu beıi 

amirlirine ataadıiı,ı i'eçen· 
lerde yaıdliamız lıemıerimiı 
bay Murat Eyupoilu evvelki 
rlla ıelarimiıe ielm:ş, .azife· 
ıiae bıı1amııtar. 

Bay Murıta yeui nıifele 

riade clı bııarılar dileriı. 
r 

Direlıtöriı , Ba,yaıucıaa 
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YENIVOL 
Çok 

r e . yen ı hayat 

ADAR DOÖU iLLERiN 
ZANACAK' 

Köylerde, kasabalarda, şehirlerde biitün kal ınnms 
ileri gitme hareketlerini her gün adım adım tak1p 
edeceksiniz • • 

Qolc k:ıy:c:ı..etli bi:r 
I Y aiıa •• Mllli•İ 6ir aicilıa İl• lalıip eJec•tiniz ba e1er 

M'fft '"'". 6ir it7••f ilu• •tmelıl•tlir • • • Rumeliyi n için 
N ..,,l luı7hılilı , luıpiıiila•yonlor n• idi , Doi• illerinde 

. 
~} 
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~ 

tet•.ı.,: H 11 ... i'İ'• ale7l•rı leılıilctlı O• 6anlar )'ri&lincl•~ 

,,..,,.,...,._ .. ,a~snorlar, ,.tlı•Ji'ir ,.niıl• anlatılmalııatlır 
) 

FINDIK 
İst ihal eden 

Köylülerimice 
935 Yıla ••laıulil iJi fiat· 

larla 11taldı, öaia&ılleki 
936 mabıülümiiıüa •J•İ de 
recede fiatlarla aabhp .. bl 
mıyacırıaı timdiclea keatar· 
mek miimküa deiiıdir. Y •· 
ai mabıüiü .leie' fiatirle 
utmak, iti olara•a uilı· 
mak •• reliti ıüzel itekle· 
m:!kle olmaz, cllfl••elr, 
tedbirler araıbrmak lh111· 
dır. Bu tedbirler ..Ual 
toplandıktan •• paıara ia· 
dirildikten ıoara cleiil, ıi• 
dıdeıa düıüailmeai, arı• p 
tuanaHk b11laa•111 ..... 11. 

1 
tir. M ahaıı kı ymtstliclir, JI• 
tit maldır, ••• rlYeaia;a .. 
Yalnız 11tacatıaıı &aaaa iti 
ahcılaııa iaaafıaa lairak••• 
yıp keadı tedllirli llara••· 
nuıa •• yalaıı oaa ....... 
aiı. tüıuUdea keacli uaaıı· 
da konuıaıt ılrltlah, ak· 
h ermiyealer ltileaı ..... 
1011un 6irenai•, kafua ~. 
ite yatıın: 

Sizin içi• çıkar J•I. ara 
nızda bir •fıad,lr •aıtala· 
ıilleri birliti k.,.akbr. 
Aa bu birliii karclakta• 
ıoarad11 ki malaı•ıl•lı 
lr1ymetini balacık, detu 
fiatile 11talmıı olaealcbr. 

Yine Koaaıaraz. 
-----------------------
Kamutayda 
müzakereler •. . 

Ankarıt - KamutaJın ba 
iünkü toplaatııında muhtelif 
daireler bütçelerinde maaaka":" 
laler yapılmı11 bakkıadaki ka 
nun liyahalarile riiaclelit!ade 
bulunan diier Jlyılaalar •lu 
kere ve kabul adilmiıtir. 

Romanyadaki 
Şehitliklerde Tör"n 

Aakara - Oiin Ro•••J• 
daki Türk Şebitlilderiade '91· 
} ük tCS•en yapılmıtbr. Tlrp 
Romer:ıöç makaveleaameaiam 
bu hafta içinde imıılaaıc•i• 
Bilknılea bildiriliyor. 

» 
k"tffiP~fin-~~~~, 

idman Ocağında Müsamere ve Temsil 
19 lla1ıı ıalı al•ii akı•· 

•• idmıa ocait aaloa11nda 
kalubua 111 •e te•ıil kollan 
tarafladaa amuma bir mlH • 
••ır• •erildi ylı. yüı·!lli ka • 
tlar kiti•İll ıeldiii aüı ımere· 
1• ıııt dokaıa oa kala '-•J 
$nkat Çallaaaaa lair laitalaeai 
ye il••• takibeclea lıtilıdaJ 
••rıı1la batl••••f• Cam~ari · 
J~t •Uf&Jll IOj Yaril•ittir. 

Batl••ı•ç ye biti• ar11ıa · 
u Hlairli bir ç'çekıia, babb• 
JU kq, iti••• oc•i• •arıı 
•• ulaa Wr kaç aiıel per~ı 
ıüa•lf, Ye laa arada iıtıkf&l 
•••ı·•a lair ••k•J• caalaa • 
tlaraa İli .. :, f acaa pİJHİ •J • 
-·•ıbr . 

He••• ile••• •••cut bl 
tla kalipluia '9illaa11a 1011 
sa•ulaıda rlıterit ııı•e 
eltlalrca ı••it ltir 1alaa •J1r • 
aa&.n baaa bn t••ıil lıeria 
4• ltir puca du•ak ceııreti 
•İ yerirkea İJİ •• feaı tarafla 

rıaı iıaretlemenin ba 1014a 
it el ki de fay dala olac•iıaa dl· 
f iiaerek yazmara karar ••relim 

Bu piyesin oya•••t ıekliae 
Ye dahı doiraıu iıdeki •a • 
•affakıyet kert ıine müaa•ı· 
hakir bir nazarla baku Ye 
llilbl81a bu kolaa dalla aacak 
tlört - bet •J ••vel doi• .. 
binulak olduiu•u iÖZÖDlade 
tutarsak iyi oldg deme•iı 
ıerekir. 

Yok eier keadinde a•• • 
•ge kn,ııına çıkabilecek ka~ 
Yeti ıörmüı bir temıil heyeti 
tliye kabul edersek maaleaef 
baııramadılcr demek aeclt• 
riyeti huıl olur. 

Mamafi hakikat& ta•••a 
ortaya koya bilmek içia OJ••· 
Jınları ayrı •rrı kıaaca ele 
alahm : 

Perde açılanca iki ihti1ar 
ılrüyoruz . bualardaa lainıi 
••kanın aeçtiii köyün ••llta 

- Arkaıı dördde -

GENÇLER KÖŞESİ 
Vakıada r&~delik gençler İçin Süt~aıar •!'r•calc, 
~ıkacak Y eaıyolcla yenı Jetıı•• •• 

yetipaekte olu ilticlatlan, l•••J•cak, tanitacak , ienç kale•· 
ler ara1a11u JUa •aaallakalan •c•cak , eıa iİizel yazanlana 
Jaalarıaı laerıia ıea~er köıeıinde · neşred~cek, genç iıtidatlarla 
çok •eııal ye alakadarolacak, yetiımelerine hizmet edeceiiı • 

!!::~n~:'::;!::,.mus Yazı musabakası 
Hıkl1• mil .. ltakaaile baılayacak, alıcaiımıı yazalar iace bir 

dikkatle aeçilecels, lçlaCilJ9 katlar kazananların bikiyeleri f8Çler 

Kö • d Neıredilecek •e ba •uretle hikAJ• •1· 
şesın e 11bakaaında kaunanlara yazılınaı dai . 

•• iate1ecek •• bekli1eceiiı. timdiden iençlerİ•ıze taHiy• 
eclifot•ı: Birer laikiye llaz rluıalar. hikiyelu çok aıas olma•alt 
YeaiJM• bir bac•k ıtltuaunu ıeç•emelidir. Hikiye muı~bıka11• 
aa ıirecek olaa yaıılar laaı:ranıa birinci i'Üaünden itibaren •i· 
laaJ•l lair laafta içiacle idarebanemiı.e iÖDderilmiı oltc•ktır. 

Ta lataabula kadar r••~lerimiıdea aldızımiz m.!ktuplard• 
•Yui1ol. da ıeaçler için yer aynlm~ıı rica edilmektedir. Haf· 
tau iki ti• çıkaa ı•ıete•iıde rençlerimiıin bu baldı iıteldeıi· 
•i JUİaa ıetiraek imklnmı \lal•mıyordu1', Gündelik • y eaiyol 
tla ıuflari•iıia ita anu •• i~ti1a,lanaı lurıılıyıcıit•ııcl " 
ltlrl ıt•diclea cok doria '9ir laıı GUJUJOraı • •• 

•• 
~ . . . . . . 
~ .. 
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Sayfa 2 

---/KJNC/ DERS 
• •• ·. NKILABI 

MANASI 
RECEP PEKER 

ALMANYANIN KOPYACI· 
LIKTAN CÖRDÜGÜ 

ZARARLAR 
Mesela banlardan biriıu 

fran11nın kemıaıa olan alman 
yada parlamaatarizmi tatbiki 
Deticeai elarak fÖle çarpan 
Y~ıiyetlerdir. ea elaemmiyetli· 
ıı yeryüzü ••••tının denmı 
eanasında Almıaya imp rater 
laiuada parlamantırizmin 
yapbiı talıribatbr. ikinci vvH 
laem in bütün almany da 
tuia davasında bu1unduiu de 
mir disiplin m 1kteplerı kııla 
yapmıştır bana nimen ve bu 
nunEyaoında ıoıyaliatler parla 
maatariz cihazı içinde pekala 
karıııkhk unsuru oluyorlardı 
bir çok ıınıflarnı f Rhrikatörle 
rin rraflarıa soıyaliıt partile 
rinin boiuşmaları yüıünden 
alman parlementoıunun tavan 
lara mütemadiyen aırsıhyord u 
«Semalar çökse ublınlarJn 
bir sınıf miırakh atlı ~sker 
mızrakları tutacaktır,. diyen 
imparator o zamanki başveki 
linin irade eksikliiinden dola 
yı kaynış111 p•rlemeatodaa 
tikiyet edip duruyordu. Bü· 
yük aanşın tiddetJi çarpışma 
lart anında bu mün kaıalar 
cepheyi de Hrılyor ve betma 
DlD bol•veg buaa çare buli 
••maktan tikiyet ediyordu 
her tedbiri arayan yükıek tek 
aik ile ekmek yerine başka 
maddeleri Jenir hale ıetirea 
Alman1a parlam•ntarizmin 
taribatına .karıı koyamayordu 
memlekette salh davaları za 
fer 1olundaki 1idi1i clurduıu 
yor soıyatiatleria ve cuusla· 
rın propaiaDdHı Almanyanın 
altına üıtüat> idİriyordu. 

Öte tarafta bütün bu hür· 
baklarıaıa ıorla alınma ı için 
ber türlü fedakirbiı yapmış 
olan F r asada bu hür insanlar 
ül"eıinde halk arasında ıel· 
mit bir baıvekil clemenceau 
parlamentoda bir intizam te 
minin~ muvafik oıdu. bunu 
ıahııların kıymetine clemence 
aa ile betman holvng arasın· 
daki farka atfetmek isteyen· 
ler Yardır elbette b5ıta l-ulu. 
11aD ıahsın tuiri her zaman 
büyüktür. Fakat diier taraf. 
tan anntmamak Jizımdırki 
Fıaaaa kendi 01jinıliteaioden 
doian bir rejimi kendini mu 
vafik edecek ıi~i kullanabili 
)'Orda . F ~k~t kendi i c uymı 
yan ba tıpı kopye etmi olan 
Almanya bunalıp duruyordu 
nihayet demir disiplini iman 
ordosonua bir çok y~rlerinde 
inıibat bozuluyor alm n bab 
riyelileri birine ıkaıerrak mu. 
harebeaini yıptıkt n onra 
iç propaiaodaların tesiri ile 
zafere inanma banaıaın bo. 
zulma11 yüıünden Amiral tir. 
pilıİD yeai muharebe tasavvur 
larını yerine getirmiyccek 
bir manevi duıkünlüie uira 
yorlardı, Fakat ayni adamlıar 
matareke ıartlarına tofikan 
~onanmalarını inıiltereye ie . 
tırdiler Scap Fiovvda k d' 

il . l en ' e erı e teknelerinin mus:ukla 
rıntıl açıpf bat.ırdılar ve ~bu su 
re e za ere ınanmamanın ce 
a:aalnı çok aiar olarak çekti 
ler Bundan elbette almanya· 
Dın bünyesine uymayan iç . d 
renin boıakluiu birinci d~r: 
!de auuuldur, 

(YENIYOL) 
o 

Ar vinde hava şehitleri ihtifali. . 
Artvinin değerli valisı Refik Koraltan tarafından 

15 may.s günii hava Şf'hitleri ihtifalinde söyledik eri Nutuk : 

-Ba,tarafı birde -
Bu ktllar şaıırtıca nakıl 

vasıt larına bende defaatla 
biadim, lıtanbul ye kayıeri 
ıemalarına doiru uçtum. bat· 
ta telllikelerle kartıla tam. ıi 
nirleriae bakim mahir plotlar 
biıi o teblikelerdende kuı 
rıbi uçarak kurtardıl r. 

Arkadıılar ·ata binmek 
bir zeyklir motör kullanmak 
bir zevktir. kaptan olmak be· 
le binlerı:e tonilatoluk bir re 
miyi idare etmek zeyk)erin 
:ıe kidir fakat bu zevklerin 
biç biri tayyareye biamek ya· 
nında daha zevkli Y~ keyıfü 
değildir. hele plot olmak ıök 
lerde rezmek binlerce yıl ıe 
malara bakim bir halde uçan 
kuvlara . ke.rtaUara rakıp olmak 
ae büyük ve ne iriıilmeı air 
zaferdir, 

Diiıününüı mahim bir iıi· 
niı var o siıe lıayatınııı ya. 
servetinizi k z ndar&cak diie:r 
nakıl v ııtahmna kah11a vay 
halınııa işte böyle bir zaaaa 
t&a ıiıi k natlarınının içine 
uklıyarak b•inna basarak 
semalara yükıelen bar tayya 
re lıyor asretiaizc kavuıtu 
ruyor veya lackiminiıo ulııtı· 
rıyor sizi kurtaran haaretiaıze 
kavuştur.o veya her hanri 
bir ııtirabınııı dindırmek için 
ıizi doktoı unuıa yetiştiren ba 
beşer zekiıı bu barıbalar tim 
salı kartala onu idare edeae 
eier çok zeniİDıeniı hatta 
mılyon veimekten çekiııirmisi 
aiı? iıte arkadaşlar tayyare 
k. ugün böylece beıerin bayat 
ezvak ve saadetine hiımet 

edea en ileride bir nakıl vaa 
tası oidu. 

Ne yaııkki: Beıer zekiaı· 
nan en güzel miaaller,ndcn o· 
lan bu vasıta da huıüu yine 
beıerın hayat ve s adetini 
ıöndiirmek için kuhanıiayor 

o baldek.i : bütün d111vletler 
hummalı bir faaliyetle ordula 
r•nı takviye iç.in ıemalart kap 
byan bir vuı atla tayyare ya 
pıyorl r T ayy re mudaf aa sili 
hi tayyare taarruz aaibi tay· 
yare oldu oluyor . 

Milletler b yatlaıını yurtla 
rını korumak için milyarlar 
dökerek ordular1nı ea oa ıiı 
tem t yyıarelerle tuhiı ediyor 
Jar. layyare i olmıy n veya 
ı ol D illetler ölmeje e1 

E:al ::r::c.ir-
"'t.7' c-ı..ı:nd.a :c.. 

Eli kazma latan her .)'U) t 
taı her yıl bir afaç dilı•ey
di • 1 rab.zonun 6Üzellili on 
yılda on kat daha artardı I • Tcıııma ıu ile defirmen 
dönmez, elerler biz taııma 
•u ile yan6ın ı6nclürıhoraz/ • Planlı iı planla olar , oe 
68rfİ planaız yapılan iıl•r 
de olur, olur ama b6)'l• olur/ • Günlerdir herkHin gözü 
6ölcte kaldı, b,lli ki 6iın•ı• 
ha1ret 6•n•ldir ! • Rutabd dolc•an , dok•an 
altı , yani halık olmamıaa 

1 dört haldı I 

ret zilletine girmeK-e mıhlfüm 
durlar. Bunun çok yakın çok 
feci ve çok acı minli ha bet 
ve babeıliler oldu. 

Biliyonucuı İtalyanlarla 

habet arasında geçen ıenenin 
teıriolerinde bir harp başlad1 
müıtevli ve müteariz İtalyanla 
ra kartı yurdlar1'11 korumak 
içiu kadınlarına hükümdarları 
na varuıcıncaya kadar s1liba 
sarılan ctıpheye kotan düş· 
mania boi ı boiaza boiuıan 
habeıliler aib•yet yüzlerce 
tayyıreıi olan ltalyan ordusu 
~• silihini teslim etti. Yurdu 
bu gü• temamen hasmn>io 
elinde bulunuyor. Z vallı h • 
bet ve laabeş\iler banıi cep 
hede iae oraya hasım kuvvet 
leri gelemeden yukarıdan yıl· 
dmmlar yaidıran tayyarelerin 
ateıine •aruz:kalddar.:u bal 
deki kara kuvvetleri adeta 
ellerini kollarını aallıyarak 
babcı ilüleri üıerindeiı ııçrı 
yarak kocaman babeş ülkesi 
ai iıtili ettiler, babeı milleti 
habeı orduıu bu ıün ıilihloı 
terk etmiı hasmının eline düş 
miiıtür yani eair olmuıtur 
zebl olmuıtur füphe etmeyi 
niı aai kalabilenlerin de ci· 
ierleri aakattir,. çünkü tayya 
reler yalnız ateı yıldırım Y•i 
darmaılar ayni zamanda bir 
ıellir halkını bir saatte yok 
etmekzebirlemekiçinde zehirli 
raz yaidmrlar 

lıte arkadaılar anneler 
bemıireler goruyormuıunuz 

tayyare denile11 aı•iıdan tat 
lı tatlı uialtuıunu dinlediii 
aiı alet mefıer ne alla,ıan be 
lası imit binlerce naz içiade 
büyüttiifıünüz yavrular milyon 
larca hazırlan"n millet çoçuk 
lan yarciunu elindca almak 
için ıeleolere daha bir tek 
kurşun ataıı&a muvaffak ol· 
madan düıman tayyaresi tara 
fıadaa atılacak ıchırli ıularla 

zebirlent!cek o memleket aan 
ki baıtan bata bir meıar ıibi 
11111 kalacak, ı 

Ey bioletce yillardaa 
beri dütıra n aavletlerine 
ıöiüs ıeren ülkeler alan, 
diı çoktürenkahramın neslin· 
aziz çocuklara bukadar kor· 
kunç tehlikelere karıi b11111i 
y•l ıöıtermiyecekmiyiı? Şu 
ıüıel yurduaı11111 ccciacidan 
miraı kalan ve uirona milyoa 
larca türk kani akaa müba 
rek topraklarimizi ıimdiye 
kadar olduju ıibi ıimdiden 
ıonr ada korumak için lizim 
olan hareketi iÖstermi1ecek 
miyiz? 

Tayyare kurultayında yur 
dan büyük adamlarından baı 
odıil weneral lnönü balunıa 
ne diyor: 

(Açık olarak •6ylemeliyim 
ki: hava har~ lcetl•rile, hava 
tıknifile haoa ıiyaHtinin mil 
/ederin hayatlarına yapabile 
c:•lc ıtlci bir meııül delili%) 

Yine büyük baıuıkil ıöy 

lfiyor. 
(Her türkün, her türle va 

Candaıırun benim aizımdan 
iıiderelc o• acı olaralt. bilme• 
•İ .llırmdırki Türkiye lirn 
hooa tehlikHi uardar, Türki 
ı• haoadgn 6ir ıthlik•1e mci 

ruz kalır ve ba taarruz mem 
lekeli harap edebilir, (Haoa· 
ya /ııdfi derecede önem verdi 
timizi •öyleyemftyİz Türltiye 
bir hava telalikui altcndadır 

hc:oa tehlikeıini bütün d'l;la· 
rınuz ~ok mamur olmıyan 
geniı acJhalarımız kolaylıkla 
önliyebilir :zanni ham ue yan 
l:ı bir zandan ibarettir mcm 
le ket f u uı bu köıuincle yup 
triımız fabrikalar mekt~pler 

müeHeteler tJe > etiştirmeie 
falııt•fımı:z c;ocaklarımız ha 
oadan vuku bulacacak taar-
ruzlara korıt açıktır,) 

(Bu memleketin oazifeye 
hazır daima yüz tayyart!•İ 

vardır ejer bu memiekd 
(500) tayvarelifı bir haoa kuv 
uetini daima hazır bulundur· 
malı iater11 bütçe.inde her 
.ene (3 O) rnilyon lira bu/ıın• 
durma•ı Lazımdır, hiç o!maz 
•ı:ı (500) tayyaremiz olmalı. 

dır ki Türiıiyen in IJarlrgcnı 

mu haf aza müdaf"a dm ek 
için az çok yeter bir kuvıJeti· 
miz olduaunu •anabilelim) 

Arkaclaılar: Büyük Ata. 
türkün emir oe iıaretlerile 

yakarıya k1Jycl eUifim acı 

halulıatları oldufugibi buyuk 
deul•t oe muuliyd adamları 
na yalcııır bir aaretle mi/le 
tı aöyliyen oe millete bu hu 
aaıta yap acaiı oaz.ifcleri ih 
tar eden büyük baır1ekilin •Ö" 
/erine hif bir ıey eklemiyece• 
11im 

Gerek büyük öndere oe 
on•n yük.ek baıoıkilin• oe 
11euk yardan aziz ıtmalarını 
temiz. tutan oı taarruzdan 
lcor•malc İfin haz.ırlıklar ya 
pan umalaramız.da Ufarien 
da,er~k hayatlarını eb•diyen 
ıaıp eden ue o ölmez ıehitle 
rin adlara" ı taz.i:z İfİn burada 
lıi toplanhiarım zı 1ııkarıcla 

aemalartla Ufan aziz. rahlari· 
'• uyrecien kartal r•hla lcah 
romanlarımız.o bu yurJu ko· 
ramcı/c huıuıundabin bir kah 
ramanlı;a •ahne olan ıeogili 
oe ıı"ın a1t11inde •iz A1tuinli· 
ler namına •6z ueriyor oe 
di)·oramki; 

Aziz ölüler mtuterih olu· 
naz (yere diı,ıiiH bir meyoe 
daruhtu payıdar ol•an) afacı ' 
nız kôkiir..üz ••ilamdır, ıiz· 

d•n ıonra kaı tallarımız mü· 
temadiyen arttyorue •tm•mızı 
lıapli>or 

E üyük lıart•rıcı din nH•l 
büyü/r. iıaretinize koıtulııa 

bü6ıinde yarında her buyra 
funaza uaramızı d61ıeceiiz., 

Yurt İfin durmadan fııılc· 
ıan aziz baıuelr.ilimiz mliıtı· 
rih o!arırız.. büyüle iıaretleri 

niz afruncla ArtıJinlilerde-Mf 
ledalcarlıktan felci"' rniyccek 
yurdun ••m••ını • lıoromalı 
icin daima ön ıafta mevki 
• 
alacaklardır, 

Aziz 6lüler ıiz yatıyorıu 
naz •izin yeriniz milletin ita[ 
bidir, atrunda can oertlifiniz. 
vatanın daima ıaf ve tfmiz. 
kalacak mübarek haoaıı niha 
yetıiz Hmaııdcr, 

Brı büyüle 6/ülerin az.is ha 
t. ralarına hürmeten ıiz/.,i 

İki dakika ıiıhüt• tlaoıt tdi· 
ıorıım. 

• .. 
-----..--""\ 
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{ Yn: Durma, Türkmenotla 
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Du azizlik yetişmiyormuş 

ıi'>i bir de bana bir elms 
ikram dmeie kalkıımuınlar 
mı ? Beklediii r..ı yemeklerin 
yerine 9ir tek e! ma.,. hem de 
aç karnına ... 

Elimle itrtlağı 1ıöıthrdilll: 
- Buraya kadar tokum .. 

Dehşetli yemek yedim. yer 
kalmadr, dedim. 

Fakat ümidim gibi kifa • 
yem de boşa çıktı. lonlar biç 
oralarda olmayorlardı. dedim 
yerile uautmuılardı. 

Beı, on dakika ıonra bir 
bahane ile oradan çıkdım .. 
doğru amcamın evine ... amca 
ma kapıda rast geldim. Ye· 
meğiai yemiş ıigarasını yak • 
mış bir yere gu:hyordu. 

- Amaa amca ... ayakları· 
nı öpeyim . • Benim gelecek 
aylığa mahsuben beı ... on lira 
ver, dedim. Tok acın halin • 
den bıJir mi ? amcam beni 
ıöyle bir ıüzdü : 

- Biraz bana refakat et, 
dedi. sokakta yanyaaa 7ürü 
meğe baıladık, Açlık.tur diı:

lerim keıiliyor. gönlüm bulanı 
'ordu. 

Amcam -; idare ve iktisa 
mn faziletine dair müdbit bir 
konferansa 'bıılamııtı. On 
dakik•dan fazla beni peşin 
den ıürdü ben onu dinleU1iyor 
" bamdolıun timdi parayı 

verecek • diye düıünüyorum. 
nıhayet bu ıüzel hitabeye 
ıu ıöılerle nihayet verme • 
asimi : ? 

- SeYtili yeğenim. aana 
iktiaad ve ibtiyat1n faıiletleri11 
den bahıetıim. ümid ederim 
ki a.tıfacie ede11in. buıündea 
itıbaren naaihatlerimi tatbık 

et. HDa . timdi veriraem ve 
ıen de kabul ederaen ikimiz 
de ıözümüzü yapmamıı oluruz 
dedi. 

Bu iakiaar h•yaller, bu boı 
miycie. yoııun bacaklarla ae 
bale ıirdı;ımı taaayvur eder. 
ıın ... Açtım .. ağıımı, 'umdum 
ıöıümü ver yan11n ettım ..• 
Neticede tabıi • amcam beni 
taburcu etti ... ben de devlet 
baneııe tttrıf ettim. hikiye bu 

Sedat kahllabalarla aü1ü • 
)Ordu : 

- Desene ki yağmurdan 

kaçarken doluya .. tutuldun .. , 
Yılmaz ıitcmle . ıülumse -

yerek : 
- Ne dedi fakat rica 

ederim alay etme... ogün o 
ıece Yılmaz huta ribi ıırt 
üıtü yatağında yattı. 

25 
Sedadia ayhiı çıktısı vakit 

Y almazın ilk iıi kocaman bir 
köpek 11ba almak , olmuıtu • 
Aylık iki kiıinia boiazına yet · 
mezken baılarına bir de obur 
k6pek bell olması Sedada 
hem kızdırıyor. hem de iıfÜl • 
dürüyordu. 

Birıün eve döndlliü va • 
kit bır küçük köpek daha 
iördü. Y llmıı . köpeklerle alt 
alta üıt üıte yu•arlaaıyor, 

onlara hünerler öiretmeğe 

çılıfıyordu. 
- Ark~ıı ••r -
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Akdenizde 
h-zırllkta 

. Ankara - Ingil"z dış 
işleri hakanı eden avam 
kaınaraşınrla ~oruJau su 
aU~re cevaben şunları 
söylerniştir: bazı akde· 
niz ordu ve haya gt•nel 
~ u '" lllay Jarı ara ... ında bir 
Hal yan ta an uzuna karşı 
vapılan teknıl'to. anlaşma· 
lar ha a merıd ır 
Yunan Krah 

Adaları 
dolaşıyor! 
Ankara -- l unan 

kralı } (j.i &te ... lcrinde 
veliaht olduğu halde 
korfaya g tmi~tir d i ğer 
yunan adaların:ı da ziya 
ret edc.cc1.tır. 

Asayış 
muhafaza 
~diliyor .. 
Bazı habeş makam 

larıııın henüz jşgal edı· 
lemiven topı akJar üze. 
rinde asayışı muhafaza 
ya çalı §tıkfarı doğrudur 

Vehip paşa 
ne diyor .. 
Ankara habeşistan· 

tan kahireye gelmi~ olan 
Vehip paşa kudüste bu 
lunan iınparatoru_n yanı 
na gıtmiştir V thıp paşa 
royter ajansına hır çok 
habeş köhilelerinin ital 
yan hakimiyetini kabul 
deıı istinkaf ettikler~ni 
vr. habeşıstanın ilhakı• 
nın iı,giltere iç1n hHyük 
bir tehlike yaratttğı ital 
yanların ·babeşistönda 
viicude getirecekleri bir 
buçuk milyonluk bir or 
du ıle südan ve mısuı 

fazla müşkülata maruz 
kalmaksızın zaklledehıle 
ceklerin i söylf·ın iştir. 

ezııee:z 

At türkü 
T eşe~ kürleri. . 

Anl~ara -~ Atatii k 
19 mayıs yıl dünümü 
münasebetıle vatandaşla 
rın yüksek duygularını 
bil diren yazılara ve bu 
<TÜDÜL kutlamak için 
tı 

yapılan spor bayramın 
da geuçlerin ğöste Ldiği 
heyecan ve bağlılığa te-
şekkü 1erjni bıldırmeğe 
ajansın1ız1 ödev lem ıştır. 

Acele sathk 
mağaza 

Çarşı cnddesiaıde Andelip 
Tubafaye mağuuıDa bıtışık 

129 numarala mataza. acele 
aatlıkbr. Almak iatcyenlerın 
Yeuıyol buımevıoe muracaat. 
iarJ,. 

Kiralık hane 
Feokeliide nezareti haiz 

mükemf11el bir hane z.eytünlük 
.ohaRında ve diırer bır han• 
hacıka•ım mahalle.inde ica· 
ra ııeı ilecektir. Elektrik ten· 
viratı ve ıuları vardır talip· 
{erin dede ·oğlu Sami oe 
Hamiye muracaatları .. ---------

iLAN 
Trabz.o,ı ıcra 

MemurLueandL n : 
Y*-minli Üf ~hli vuJ.uf o 

rafından temamlarcna ayrı 

ayrı takdir edılen yenicuma 
mahallcıinde topu11an mayıı 
34 ı tarıh ve 8 numro•unaa 
kayıdlı ıki otia bir aof a ue 
bahf•Yİ müıtemıl bır bab 
hane 400 lira v• yine ayni 
mahaıt•d• ayni tarıh v• il 
numroıunda kayıdlı bir kıta 
bahf•Y• yüz. lıra ue )' in11 
p:ızar kapı mahallui 1de fa· 
1=unun temmuz 92 7 fgrıh 11• 

33 numıoıunda kayıdlı dük· 
kanın tamomınill 2UO lira v• 
dükkanın 1440 hiuede ı 144 
JaiuHi j43',!. hiua ııibar olu 
narak 222 hiHui 11• yineayni 
mQhald• tapunun a1:ıi tarıh 

inde 11• 34 numroıunda ka • 
yıdlı dükkdn~n temamına yüz 
lfra oe l )40 h,,.ede J 144 
lai•H•İ 343 2 hiHe itıbar 
o /arak 222 hiueıi. 

Apk artırm :ıya fıkarılmıı 
olciuıundan 22 6 9.:S6 tarıhıne 
mfııadıf p.zarteai 11üniı ı. 

Mina Fon Barnhelm 
YAHUT e Askerin Talihi 

« latere11ıre » benim 
ltumpanyada üçte bir « pour 
le tieıa » aize üçte bir biraz 
f 11la olacak amma böyle ki· 
bar bir bayanla tamam paylıf 
•••alı, ben kendimi tebrik 
t.derim, ıatiililerile bir » Li -
•iaoa et de ce momeat j e 
ıecommence a biea auıurir 

de ma foıtune. • 
Fıoylan - Oynıdıiınız 

Zamaa berabet bulaıaamam 

Rıko - Zıtıi\ilerİDİD bu· 
hıamaıhıa ae lüıüm var. biı 
oynıyaalar hep aamaıla İD • 
taDluıı. 

F ıoylaa - Ezer taliın 
yar.iımına m;: z'aar olursanız 
tabii ıiz benim hi11emi reti • 
rirainiz lakin tıliı zlik o~urn ... 

Riko - Tekrar ielir ve 
yeniden aiıden para alırım 

deiil mi ? 
Froylan - Zımaa gcçdi~ 

çe, paralar da ekailir, para -
mızı iyi mu haf nı ediniz. 

Rı"o - Siz beni ne zan • 
aediyoraaanuı ? Bir adi aeıaem 
mi yoku abmık bir ı·~r 

tan mı ? 
F ı oylın - Aff ederı niı .• 
Riko - Ye auiı de bon1 

•adomoiaello ıanoz. Y ~uı ce 

(YENlYOL) 9 Sayla 

~· . ,, Gayri menkul satış ilani . 
sokaği 

. 
nevı 

... •. Mahallesi 
iskender paşa 

' 
' , 

Acem oğla 
kisil toprak 
mektep geçid~ 
Limolli 

harap h. ve dükk iio 
hanenin niıfi 
harap 1 oda, al11ır 
150 m.m. arsa 

m,no, k, '"ll,Lira 
467-468 200 

553 400 
4.13 
357 

72 
75 

89-70 

5o 
200 
200 

T, . .. . 
Rus 

E 
mu badi 

kemer kaya kilise çikmazi harap hane 
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k. ç. ve ayaıetıri • 5 00 

300 
300 ' eksotha 
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DEFTERDARLIKTAN 
Yukarıda evsafı yasala ııyri m9aka1ihn mülkiyetleri P'fİD para ile artırmaya çıkar,lmıttll' 

talip olanların yüzde yedi baçuk diboıitolaıile 27-5·936 çarşamba iÜDÜ saat 14 de deftordulıkta 
toplanacak ko•iıyoaıımuracaatları, 4 - 4 

1 4 · - 1 5 ı• ~otlar tloir•tl• 
birinci artırmaları icra etli · 
lecelttir. 

Artırma bedeli lııymeti 
mvhammenenin yüzde yeım;ı 
beıini bulclutrı ta/ıclirJ• •İll 
te ıİ•i üzerint'J~ bırakı!ocalıtır. 

Ak•i takdirde en •on ar .. 
tıranın taahhüdü J,0Jıı /calmalc 
üzere artırmtJ onbeııün miid 
detie temdit eclilece/c •• o, 
beıinci 6iın 7 . 7- 936 nli 
6ÜnÜ ıaot 14 "• 

Ke:r.A dairede yopılocalı 
ikinci artırmaııncla attırma· 
bedeli muhammen•nin yii~cl• 
yetmiı beıini balmatlıiı tald 'r 
d" ''"'' 2~80 r.am·o/a lca 
nun ahkamına teofilıan ••rİ 
bırakılır ve •atrı tal•bİ dlıı•r 

Satrı P•ıindir orh1•07a 
iıtiralc dmelı iatey•nl•rİn 
kıymeti mularımm•nenin yıla· 
de yedibafufu niıbetintl• pey 
akfHİ oeyo milli bir 6anlca· 
nın temitaat ma•6azana /aaoi 
ba 1unmaları lıb.ımclır. laalcl•· 
rı topa ai~illi ile aabit bal• 
nmıyan İpotekli aloc11lılılor 
da dit•ı alakııdaronın -oe lr· 
tifalc halclcı •a/aipl•rinin 6a 
haltları o• h•ırııile lais o• 
marafa dair o1an itlcllalarını 
•oraltı miııbitelerile. 6irlilıte 
ildn tarihinden itilHıren yirmi 
6Ün zarfında dair.1mize 6il • 
Jirme/eri la~ımtlır. •iai lalı 
dirde haltları top• aiclllile 
ıobit olmıya11lar •atıı 6•tl•li• 
nin paylaıma11ntl11n laariç h 
lırlar miit•ralcim oerg; ue 6• 
lediye raıama artırma 6etle• 
lintl•n f•nz.il olrınar .• 

Dahrı faz.la ma/4rnaf ol· 
malc iıle'tlenl• 2.1·6·936 fari· 
hind•n itibaren /a•rlteain -g6re 
bilmeıi jf in tlaı"r•tl• Of ılı 6a• 
landaralat:alı artırma ıarlna 
meıi ile 935-19 nolrı tloı • 
yaya maracaatla meocut OHa 

iki 66r.sbilmeleri ildn o'unar. 

que cela veut dire 
F~oylaa - Tabii, 
Ri~o - Ye file la caıt 

avec an coup. 
Froylaa - Katl1ea t 
Riko - Ye faiı .. uter 

la coup avec aae deacteritı. 
Froyle - B6yle olma•a • 

lıııaız ... 
Riko - Ne olmamalı zati· 

ımeri ne ol•ımalı ? "doaaoı 
moi un piıeonmeall a plumert 

F roylaa - Y aalıt l 01aa • 
mık, yalaacdıkbr deiil•i ya? 

Riko - c Comme•t ••· 
demoiaelle ? . yoaı ayyreleı 

:>orriıer la fortaae leackliaer 
ıouı au cela doirat, etre de 
aiir 1011 feit, • A'mıalar buaa 
yalancılık mı der ? yalaacalakl 
Alman liaaaı •• fakir bir 
li11D l De kaba bir liıaa J 

Froylan - - Hayır, eter 
ı'z b&yle dDıilalraeaia .• 

Rikq - Lai1111 moı falre 

• 

r 
Acele 5atıhk hane 

Iakeader p•ı• - Freakbiaar maballeaiade kaadaJkaya 
ıokaiıada üç katlı denize kartı yoroza kadar tnkeli 
de aeıareti baiı dört oda bir mutbak bir ahır Ye balı 

çeyi mubte•ı numaralı bıae aceie uthktar. 16r•ek 
ye almak iahyealer aemercilerde göncü mütekait yllı· 

b•ı• bay ihaaaa lt'aracaat atmelidir. 1 - 6 • ·····-····· Sayın Bayan ve Baylar 1 
•• 

Elek~kle ~liJea a=-1~~·~!. !i~Y~ ~':!~ı:':I 
Dikit makiaeleriaizle Çor•p F aaila veaair bilciiml• 
iace ye aazik itleriaize ait makinelerin tamiratını ea 
ucuı •• emai1etli ıarette Jıpbımakla mcmaaa kalmak 

iıteraeaiı aıa;idal& i adreai katiyea aaatmayıaıı, 

Meydanda Istan bul Lokantas arkasında 

yağcıl~r kar~ısında Fenni iş Kemal 
Oflu Atık Kutlu oila: 259 

·····-···· aademoiaelle. • Ve aiı rahat 
olaaaııizeae, beaauıl oynarım 
oyaarım. kAfi. yarın 11tiililer i 
beai ı~hür belki Jiiz piato1 
ile yabat b:ç bir fey ile 
c yotre trea l:aamble madcmoi 
ıell• • ( acele ıider. ) 

F re1la• - ( Arka11adaa 
laaf ıet Y• ca• 11kıab11 ile ita· 
karak ) ıoa dediiiaisi arzu 
ederdim, aoaaacaıanu. 

3 üncü görünü~ 
fraaıiıkı, Froylaa 

Fraaıia~a - .( .Hiddetli ) 
bea ;Aık buaua Bzeriae ae 
di1ebW.im daha ae konaııbi· 
liri•. ~ok •Jİ çok eyi. 

Froylaa Sea yalaıı 
alaJ et ; bea oaa •llateba • 
kı•. ( bir kiçik durnı •e 
dılııalıktaa aoara ) alay 
etme Fraaziaka bea ona m6a· 
tebak detilim. 

FıaDıiıka --
f ~k ıll l JİDe 

Çok aefiı 
düıkila bir 

yankeaicıyi ay•i• kalcbrmat• 
çahıtaaıı. · 

F roylaa - Bu bir fellket 
zedeye aui zaadır. 

F raaziaka - Ea tuhaf da 
çapkıaıa bizi keadiaiae •lıa· 
vi tlatmHıd1r. U, bea oadaa 
o parayı almalıyım ( rimek 
iater ) 

F ıoylaa - Kalıyeai bili • 
bütün soiutma iç l 

F raaıiıka -- O . pat&Jt 
ıize iade etmelidir. 111 b .. k. 
dllrlü düıüadilaüı ; ı:z oaaa• 
la berkeaia içiade oyaa•ak 
iıtemezıiaiz oa piatol 1 aaJı• 
bayan ıiz 011uaa bir dileaci 
olduiunu anhyouuauz ( froJ 
l~a ke~di kabveaiııj içiyor ) 
bır dllenciye kim bakad ,_ . ., 
ç~~ verır. O biraz dilenciliii 
Dl yapıın ve pıra ıabibı ol • 
ıun dıye üstelik bukadar ela 
tevazu, 

- Ark111 Yar _ 

.. • 
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Spor kulfıplt-rinde 
idman Ocağında 

Müsamere ve Temsil 
- Baıtarafı birde -

radar ki ÖD bir kaç ııra mliı· 
teana ıeaiai biç duymadık. b• 
arkadat •iıında boid•i• ıeai 
bir parça daha yükaek perde 
dea alıp aeyirciye itittir•eye 
çalııaaydı fena ol•aıdı. iki• 
ci ihtiyarın aeıi ince ti•eaİ 
bilnaaaa hoıaktar. Şu mahak 
kak ki aabaede düırüa fİ•e 
maataıam ko•uııma ifade ı · -
zımdır. Şinıini düıeltir, ıeai· 

ae •• tipiae ııiclea roller •eri 
lirıe iyi olıcakdır. 

M11allim roliiade~i ııtenç 
bir parça ~dahı tabii elmalı 
•e bılha11a iaıattaa kaçıa1r a 
aydı. Malumdur ki manzum 

piyesler bile Deıirmif fİbi ko• 
auı.alauk oyna1aır. 

P iyeate baı rolli oynaya• 
Müatir oyuma J•ıiae •••af· 
fak olamııdaı. Hatta obdar ki 
bakiki bir artiı de ! bakadar 
yıpar cliyehiljriı. Rolüaü bu 
derece benimaeyerelr, hiıaedo 
rek oyuna rala •eren bay 
Müaiirü alkıılamaaak, tebrik 
etmemek elden r•lmeı. 

0111ayaa dalaa birkaç kiti 
••rN da firüraa ıibi . birıey 
olduklaıt içia oaludaa balaaet 
mey~ceiim, Fakat piyeaia 
ltaaa ~ocaklajaada 1eyretti • 
iiua karaıöı eyaalarıaı laabr 
latu k11mıat yıai :Hlıaeaia 
karaalık aabae ark111aıa ay -
clı•lana11ı •e tapi<a karaılı 
perdeai ıibi delrorcla bir in 
HD ıölreai•i• belirip : acayip 
hareketler J•parak aöz aiyle 
meaiai ka1detaeden fe~e•İ • 
Jeceii•. 

Sah11e dıııadaa duyurala -
cak ıözleria ıölreaiı ıöylen • 
meai kabilken !bilmem aiçia 
•e ae maksatla ba tekil dütü 
aüldü ? .. 

Baaunlı beraber aalaaede 
yaln11 kalan ôiretme11 rolüa • 
deki genç •e lı.ay Miiniir piye 
aia IODUDU fÜıel g~tirmitler • 
dir. 

lıtidatlanDJ bi11ettiiimiı 
bu ıenç arkadıılarımızın ilrin 
ci bir piyeıi dabı iyi b şua • 
caklırı muhıkkakdar ç lışma. 
l areaı dileriz ... 

flAL/T MUZAFFER 

köy b ·· tcesi · 

Doğum 
•• •• oum 

ve Bekci 

makbuzları 

ucuz fiyatla 

satıhr 

Basımevimiz
de güzel işler 
yapıhr 

• 
[ YENıYOL] 

Kay ve hamaliye eksiltmesi 
İNHİSARLAR BAŞ miidürlüğünJen: 

1936 malı yilı içinde çamaltı tuzlasından gele-
cek beşikdüzüoe aoo vakfikebire Soo yomraya 21So 
Araklıya Soo ıürmeneye 600 ofa 900 ton tuzun ka-
yık ve hamaliyesi 22 5-1936 tarihinden itibaren 
yir "Dİ gün müddetle açık eksiHmeye çıkarılmıştır 
şartnameyi görmc~k ve pev sürnıek isteyenlerin yüz 
de yedi buçuk güvtmmeJerilc ihalenin son günü 
olan 1 o 6-936 çarşamba gününe kadar inhisarlar 
baı müdürJüğünde tophnan komisyona ve mahalJi 
idarele ı'.'C muracaatları i.Jan o 'unur. 1 = 2 

Kayık hamaliyasi temdidi 
• 

İnhisarlar Başmüdürlüğünden 

1936 yıhnda pulataneyc ~elccek yedi yüz tt>n 
tuzun ayık ye hamaliye açık ekıiltmesi 3o•5•938 
tarihine t~md~t edilmiıdir. 

Gayri menkul satış temdidi 
Mahallesi Sokağı Nevi M.N.k.m.lıra T 
Ay~filbot tellitahya 4o m.m.arsa 169 2o M 
isken det p. kaba o~ 150 » • 445 5o M 
kenıerkaya ayasotıri 19 » » 77 2o E, 

)) şeker fab ar- 24 h,de7hsil21 15 M 
• » 2oom.m.arsa 123 75 E . 

DEFTEADARLIKTAN 
Yukarıda evsafı yazılı gavri menkulatıa miilk.ii 

yetleri peşi& para ile satılmak üzre temdit edılmjı. 
tır talip olanJarın yüzde yedi buçuk dibozitolarile 
birlikte 25·5-936 pazartesi günü ıaat 14 d~ def-
terdarlıkta toplanacak komisyona muracaatları 1.4 

Gayri menkul icar temdidi 
Mahallesi 
Soğuksu 

sokoğı nevi m.o: 
Soğuksu h ma bağçe 14 

DEFTERDARLIKTAN 

bir s. icar 
lira T 
&o ruı 

935 une•i ha%iranın iptiJa•ınclan iıi611r•n 7•clelı •abaylor 
yoklamaıı )' Opzlacaiınclan her 7•tl•lı ••bay 11• aılı•rl m•m•rin 
ıcı'>•y• 11•lm•leri ildn o/urı•r . 

Beuab•rleriade 6•firilmHi icap •d~n Odilıa ı•nlarJcr: 
YeJelc ıaboy lar nüfuı huuiy•I crisclonı, l!hlaıy• •a6•yları dip-
loma oe ehliyetnamel•ri u• oar•o •ılılaat raporları. 

Nakliyateksiltmesi temdidi 
MALİYE KIRTASİYE Depoıuundan 

Erzurum erzincan gümüşane vilayetlerine sevk 
olunacak levaz~mi kırtasiyenin açık eksiltmesi için 
tayıD olu o an 22·may ıs-938 cuma günü son talibi ta 
rafınrfan yapılan eklliltme k;omieyonca haddi layık 
görüJmediğınden artırma ve ek.eiltme ihale kano. 
nunun 43 inci maddesine tevfikan on gün müddet 
le temdidioe karar verilmiştir. 

ihale günü l •hitzıran•938 pazarte ;j ğünü ıaat 
1 O dır. 

Muhamıiıt!n bedel erzururn ıçin 600 lira erzin 
canın 150 1ira ve gümiişanenin 37 lira So kuruştur 
talip 0lanların yüzde yedi buçuk hesabile dipozito 
akçesinı yanlarına alarak defterdarlıkta mütt-~ekkıl 
kflnusıona muracaatları ılao olunur. 
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Çünkü: Phıhps 
Dünya Radyo müaa 
bakalaranda Daima 
birinciliii kızaatr. 

16 • 2000 metre 
her dalıa Çünkü: phılıps 

Radyo teknik v.e eaa· 
sına •akıf olanlarla ve 
ea müdekkik kimıele· 
rin kullandıkları mar-
kadı1. 

Cünkü: Ph1lıps 
Radyolarıni altı ay 

karaatı· eder 

Cünkü: Phıhps 

45 

Hoilanda •e Almanya· 
da Diiayaaıa ea büyük 
•e eaaah Fabri*alarına 
malik olup Ea ufak bir 
parçasını dahi en bü· 
yü" bir ihtimamla ken· 
di Laborataarlarıuda 
imıl eder. 

16 - 2000 metre 
her dalı• Çünkü: phıllps 

p 22 
16 - 2000 metre 

her dala-• 

6 Lamba 
akümülatörlü 

138 8 

Radyoları 

Ve buıaıile 1936 ıeneai 
modelleıt yükaek iıtaayon 
ayırma keakinliii •e pek 
müe11ir C»tomatik •ati fatini' 
tesirini •e ıebekeden relen 
müziç ıürültii •• prazitler 
auıdurmaya mabıuı ante · 
rüptörü lıavidir. 

Cünkü: Phıhps 
Radyoları 

K111, orta , uzun dalıa· 
lan ayni haaıaai1et •e pÜ· 
rüıaüı olarak iatiıar ettir· 
mekle uzak memleketlerin 
6aemli ncıriyatıaı •e muıiki 
nin aheariai ıea tabii ıarette 
dialetea daJıalar hakimidir 

Çünkü: 
Dlirlii d6rlü marka· 

larla •e mı.htelif ıiıtem 
leı le FİY•HlHa d6kn. 
lea ekıeri Radyolar 
en mul:aim ve kıymetli 
ak1&mlar1nı cıbaa t6· 
mül PHıLIPS fabrika 
larıı dan mübayia et. 
mekle markalarına bir 
me•ki kazandarmıi• 
çalııırlar. 

ÇOnkü 
p hl l I p S RaJy,olarc 

Aarın en mükemmel ve modern bir cıbaıı olup Rad. 
yodın beklenen bütün varltklara yarattıiından Phıhpı 
Radyolarını görııneden batka Radyoların yaldızlı ıöı. •• 
tezyinlerine aldınarak Radyo alıblar beraberlerinde ıOn· 
.uz bir nedametle almıt olurlar. 
HER KF:SE, HER KESEYE UYGUN TAKSiTLE SATIŞ 

( PHILIPS l•min• ben%er markalardan ~nen-;;/) 

Trabzon oe Haoali•i Sattı Depoıu : 

L • Kabaoğlu Mehmet Nuri Aydın 
.. .. . : { ' . . .. 


