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Dün iki bayramı kutluladık .. 
U ts'll ei'emenli~in kuralduju günün 16 uı_cı l'lldönümü 

bayr•mı ıle çocu" bayramı dün ıehrımızde alaka ve hus ıı· 
yetle kutlulandı .. 

Ş bir başran bat• bayraklarla doa1ndı, b~ledi~e ö?ünde 
nutukıu söylendi, ço::u" korama kuru.mu çoc~~l~ra neşeli b.r 
gru yaşıtt•, Tra'>zoa beyecın ı rüaleraaden oarını dabı .yaşadı. 

ATATÜRKÜN TEŞEKKÜRÜ 
23 N un b~yramı münasebetiyle yı•rdua. he.r. tar• fı~~an 

sıelen ve Vatandaılaran aevınç Ye ,ü!ntk h•ılerını bılcunn 
yı;zılara teşek"ürlerini ibliia Cambur Baıkanımı z At at Ü r k 
ı j anıımızı ödevlemiılerdır. 

Balo ve Müsamere 
Perıea:ıbe 2ünü akıamt verilen çocu" baloıu •e dün a~ıım 

veı il a L s ~ müsameresi ıüzel ve munffakiyetli olmuıtur 

Savı: 2134 
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Di,.dıtorü , Ba•ya~ıcı•ı BEKiR SOKUT/ 

~( I l I .\HIMIZ !;iIK \\:ETLERE AÇIKTIR. 

25 N SAN 1936 Cumartui Yedi günde ilci defa çıkar 
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ve korunma davamız .. Hava telikesi 
Sayın Üçüncü 

önemli tahmimleri 

-------- -----------. - ----~ ..... -
l italyan bozgunu mu ? 1 
1 müthiş panik yapmışlar,çok l 

Hava ~ chlikeai •e Ha•• 
Kurumu hakkında lütün dün 
ya mıllet we hü~ fımetJeri tara• 
fıadaa yapılııelea ıayret ve 
fedakirhk •oa yıllar yine Dün 
ya vız•ydınıa kauıık bir çeb 
H &Oltermui ÜZHİDe bllıbü 
tüa aikkat ve faaliyet alalll 
Da 1ırmııtır tsuıiia deYam 
ededuran her haaıi bir harp· 
te Ta1yareain yıptaiı tuır 
•e h th ı blilüa mıllttleria 
Daıan aıkk.atını celbetmıı ba 
Da kattı aa Hava tehhke Ye 
koıuaıu aöıül<cek Dünya iti• 
rıDıa öo ıatana koauamuıtm. 

Büyük l:h ıoakanımaz İı•et 
irıöıüllüa &eçen yd (H•Y• teb 
lıluıı var yurau ko.umak 
ıçıa yardım. ııte~ız ) emrı ile 
bü)ll'c mıUete bıtıptarı Ye basa 
daa oa be ı ıüa eYHI Afyoa 
kanhıaarda AnP.pa aıy&1i 
HZ yeliaı OtCİUjU Ye ıihaiik 

lcri aibı ıu h ederken biiUlaba 
müıküUera ıöz önüae alarak 
auUi dawaaa oıauau iibi kab 
ıamaa uı! 1 ürk mu!etıaia 

yüce Atalürküa etrafıoda ••· 
tanı muwaff akıyetJe miidafaa 
ed~ceiiai ye matlak danııa• 
lu unı c iını beyaa ile o yol· 
da mıUete and iıtemıı Ye ba 
anddeı hıl içten ft:lea bir imaa 
Yciaanla ıökiere çıkaralmııbr. 

Du lüyük deYlet adamını• 
emri ııaıet bt.ı)urduju iz Ye 
Ut:r üıerıade )Ürümek ber 
tlirk içın vahn• milh bir da 
Ya bar tarızedir. 

Ea l Ü) ük lt hlıkelu içinde 
öz ev ı aUauaan yanında Yatana 
llıaı iıtıldihDı kurtarmak içia 
taı ibın ı z kıydetdıi• maddi 
llı&nuı fedaliiıhkiara katla· 
D&D uıl 1 ürk mıUehain ha Ya 
ltbhkuiae karıı da bütün 
•aılıiıı ıle orta)& atıl•c.iı fÜP 
lau zdır Ş aıdıye kadar )'iP 

d ii yard•m da ba IDIDCID 

ltceUıyatındaa baıka bir t•t 
citiıidır. 

Y eterk ı tarıbi ye b67ük 
lafeıimızin kurtu!uı müjdu.ai 
•erla Af)ODkan aııu.naa İl· 
IDtt ııöı üııiia bu bıtabı•İ ea 
bucra bır noktaya kadar ıe•· 
&ih köylümüzün kalıjıaa irit 
tıımiı olalım. 

lrıad ve tenvir nıifeaind• 
ln~tvdıi buluaılım. Ba fariza 
,. ~u yolJa yapınca biç um· 
•amıu tanb )'11~ m f ve t•uila 

Umumi Müfettişimizin çok 
t ağır za!i~ta uğramışlar ! t : 15 mayıs - mutlu gün ..... . 

yaıataa kahramanlar diyarı 
noiu illerinde, bu bu vaha1 
dıleie kartı lakayd kılacak 
tek bir yurhı bu'unaun •. , 
0 :11 bile « Yurci vaz'feainde 
kıçakcı ve yurd dütk6oü• 
olan b6yle . bir insanı civan· 
merd bir millet kendi ar11ıa 
da tutmaz .. , 

lıte bu d04üace ile baYa 
tehlikesi ve k o•uma için ma 
fettitlik mıntalraıı dahilinde 
takip eclilecek yo!u ve çılıt· 
•• pı oiıamınl ıa beyınaame 
ile ıekiz viJlyet ballrıaa ve 
ba Yillyetler idare amirlerine 
memur ve parti arkadaılara 
billuaaa hı lke•leri ile İılıy.net 
li 6iretmenlerimize arzediyo 
ram 

Çok kuYvetle llmid ede · 
rimki. ba proiram dabiliade 
ve her yeria icabet •e kabili· 
yetleriae 16re tutulacak çalıı· 
mı yolu ııyaai teıekkür b'r 
raadmaala manffıkiyet bede 
fiae .a11caktır, 

A•ıettiiim proiram ıudar 
1-lS mayiı 9J6 deı vil&yet 

lerde merk~ı kazaları Ye bfl · 
tOa k11ılar keadi merkezle· 
rladt: 

K6y mubtu •e ihtiyar be 
yetleriai ikinci aeçmenleri pu 
tı ocak bat:Caalarıaı toplaya· 
cakbr. Toplantı aaatı 15 inci 
18116 ıaat dokuzdur [ iıletme 
proiramı Ttlrk b LYA kurnmu 
mlifettiıı Baba Sait Çunıy 
tarafından bava kurumu ıuhe 
leılae ayrıca ıöaderilaeektir. 

Her kua Ye merkez ka 
ıa maliyeti blitlla k6ylerin •e 
mıbailehıria nrıileriai alfabe 
ıırasile bazırlamıı ~u1un•cak 
tar. Yol paraları Ye belediye 
btltçeleride dahil o'.mak Oıere. 

2 -Eı11Jar: 
A-Baıllnki nakdi kabl 

li yetimiıle aerHti :ıooo lira 
tata• bir yartht ıeaade 20 
lira yermek tartile haYa teb. 
likeaiai bile• a "" y•ıılmak 
ıer•fiaden mahrum kılmaz. 
yeyılaut 250 koyua aabibi 
bir yurttıı da itine aj'ırlık 
ıelmed•• ba .aıifeyi yıpır 

8 - Bu mık tarları tu ':>it 
iti• mabaut ea bllyilk idare 
amiri kaıa malaitiai bilea bet 
ili yedi kitilik bir ehli vukuf 
bakem laeyeti buırlar. Bita • 
rıf o'acaiıaa dair Tilrk milla 
tiıia ıorıfi aımaaa kıaclileri' 

den ı6z alar, F ılaa zat yirmi 
lira veya emsalini verebilece • 
iine dair bir eehel laaurlabr 
Ye zıbt baliade i•ıalabr. 
Hakem heyeti ne kadar dl • 
rüıt ve aımuıkAraae çalıııraa 
Ye reyiade iıabet ederae ma· 
vaffakıyet o aiıbette blylk 
olacaktır. Y al1Uı yerimde 
muadelet Ye tevaı&a ıarttır. 

Gece alınan bir radyo ha berine göre Ct nup cepheaiadeki 
Habet kunetleri İtalyan iıtibkimlaranı dıiıtarak ye Jai•• 
ederek ilerlemiıler ve ltalyaalar panik yıpmıtlardar. 

Mıtralyöı ateıi altında italyaalar çok ajır ııker zayıatıaı 
airamıılardır. 

C !..... Yirmi lirada• qıti 
aenede Oç liraya kadar vera· 
bilecek •• ba weri•de.. ı~llk 
eekmeyecek JDrtt.1landa I•• 
lea mabtar ve ilatiJU lae1et 
leri teıltit etfer. 

A - Yirmi lira ve yakan 
11 içia Jazılan •aktarlar top • 
lan ta ı&nlade •alaılli ea btl . 
yllc miilkiJ'9 reiai tarafaadaa 
illa edilir. Heı klJ •• laer 
mahalle mlmeuili keadi cet· 
Yeline ba iJln adilea ıewattaa 
keadi mahalle ye .. es 1•eriacle 
olaaları kaydeder. İhti1ar 
heyetleri cet.elleri• altaaı taa· 
t k eder. Hake• laeyeti reiıi 
11fdile kaymak•• Ye bir da 
aı 1 celYelleria arkHıaı imıalar 

E - Toplınta ı&nOatla 
akı tmı yekthler teılrit edıl -
mit olıcıjındaa kaymakam • 
lar •alilere •e •aliler de baaa 
neticeleri telırafla l>Udire • 
cektir. 

3 - Mulaitin b&t8a mli • 
llev•er •e mlrılt zllmreıi o 

- Ark111 d6rtde -

T. Uzer 
Rizt-yi teftite gittiler 

ve geldiler 
Sayın llç6ıcl umuma mfi. 

fattifimiz Talaıia Uzer çarı•• 
lla ,eaı bir kıaım mai1eti 
erklaile •• Karadeaiz Yapa· 
rayle R zeyi teftiıe ıitmit 
iakelede bir b6 ilk ııker ve 
poliılerimiı tarafından 11lim 
laamıı, BatmGınir m&ınirler 
mektapca defterdar, em11iyet 
mld&:I, belediye Ye fırka 
erklaı Ye daha b111 zeyat ta· 
11fıaclın ııkelede ve Ylparda 
atarlanmıılardar. 

Saya• a•amt mBfettiti• 'ı 
ba ııbala aym Yapurla tebri 
mize awdet bayarmuflardar. 

C. Müddeiumnm 
muavin ligi 

lıtmiı c aOddei umumi 
maa•ialitiae edirne ıorıa ha 
kimi B. Şefaeddinia atandıtı 
ha b11r abamıttır. --------------------- ----r, __ Y_e_n_i_Y_o_l __ 

QOK VAKINDA 
HER GÜN 

Doıa illerimisJ, Jofan O• Joı ıcolı 

66tAn y•ni oe Y•P1•nİ /aQyalı ırınöıii -
nln• Jrıyaraealı olan « YEN/ YOL • •n 
yenililıl•rini 6elıleyini• l 

K61l•rtl• • Kaı116alorJa , $elairlertl• 
bıltıln lıallunma O• ileri •ilm• laarelıeı 

/e,ini /aer ıan aJırn aJım ıalıip •"• .. 
eelııin :_. •• , 1 1 

,__ ____ ,.n. a_i_m_a ___ i6y.iy• e ... v.e ... D.o_9.~r.u.ı.a .... ·.·.-....J 

Ticaret odası 
Ba§ katipligi 

ilimiz Ticaret okala direk 
t örlüiünü yıllarca iclue ~ 
o\ın Bay Hılid k&miaia laa 
kerre •elrlletce ticaret oclaıı 
bat kiti plijiae tayia aclildl 
ii me•1auaiyetle laalter aba 
mııt•r. Ticaret oda11 batkl. 
tipliiini veklletea iki yıldır 
munffakıyetle ifa edea Bor 
ıa kom'aeri bay Hımitl ko-
m· serlik Yazifeaiae d6amlıtlr 

Bay Halid Kimi ylkıek 
hhıil ı&rmGı azaa mlddet 
mvlatelıf okullarda 6iretmea• 
hk Y • pmıı, muktedir bir ildi• 
cıcLr. 

Trabıoa Ticaret od•ll 
aradıtı liyakatte bir ilim ad•· 
mıaa lrawuımaı oluyor tebrik 
ederiz. 

Heyetimiz 
Anka'a - Sovyet • 

leriu bir mayıs hayra -
mında hükumetimiz 
namına bulunmak üzere 
dış bak~nlığı genel sek· 
Numan Rıfat1n başkan 
lıgındaki heyetimiz dün 
Belgrada vaYmıştır. he-
yetimız orada birkaç 
gün kalacak. ve Numan 
Rıfat Yugoslavya ha,ba 
kanıle iki memleketi 
alakadar eden mesele • 
ler hakkında göıil§ectk 
tir. · 

P,utida tören 
A lll :ırci - HtılJurJU.Jı 

Ankua ıehri hallc,ntlan cam 
huriyet h:ıllr. parti•İn• Y•ni 
261 arkodaftn eılci partililer 
le fanltılmcht t6r•ni ~apılmıı 
tır. Anlıe1ra parti baıianı 
atlına Er:uram ıaolaoı Şrilıra 
ko~ak bir natalc ı6ylemıı 
matealuben pe1rtl ıen•l ••' 
reCeri Recep P.•ker •ö.ı ala • 
ralı lldıol•rin& anlafmıııar 

" 



Sayfa 2 

BiRİNCi DERS 

INKILABIN 
MANASI 

irıkllap ve 
istiklal 

• 

itte Tiirk ialulibı hem in· 
kala\) hemde iıtildal yöa6adea 
ıeJeceklere qtlaamaladır 
ki Türk uluıu baadaa önce 
d&ımüı old11ta ıerefıiz yazi· 
Jete bir dalaa d61mt1inl iıtik 
lil Ye iakılap birb1rıadea ay· 
ıd•ız banlar tlrk ulaıu içia 
iki beka fHb Ye iki bü7iik 
laa1at mefha•adGlf iıtikliJ •• 
iakılap ba ıki tek ıoı& buıta 
ki Jlce t&rka1eaıa iatakbaJe 
J&kıelmeaiade ona meıaed 
olarak taaıtmak Jüımchr. 
Brlaaa blyle Qlduiaaa ıiı yük 
aek tabaiJ ıeaçlerıaia kaai ol 
dapaaıa bea e•i•i• Yal· 
aıı burada iki aokta11 habr 
latauia•· 
ISTlKLALSIZ INKILAP 

Biz e;er baıiia yapdıitmıı 
bakdabı a1aı hııla tatbıketmiı 
olaa1dık tia iıtikbale ka•aımaı 
olıa1cbk J••i aoı1al ve eko· 
aomik bakamdaa ıimdikiaia 
a,.U deiitildildeıı bıtadıtamıı 
halde baıtıaki iıtildiJimiz 
1er1&d MHflDdu öaceki 
vııiyette, Jaai oımaab impara 
torlaiuaa içıade J•t•daiı 
vaıi1ette olaa1e1ı; 

Kıyafetımııi deiiftlraeydik 
ll1ik halkçı batta devletçi 
elııyddı, 

Fakat •Wakil ol•aMJ• 
clak o umaa ilenli •ca• ıuef 
vadedea alam bir iuaa J•İI 
aa ola••• ıclik? 

Tlrk ...,aa laa1atıam de-
terli llir aaımua teıkil eclu 
bcha •illıt mecliııade re7 
aalaibi olark•a dlier tuıftaa 
,.,cı .. ada adaJetia d•i•bl· 
•a• •caebiluia aeureti el· 
bacla Ce .. JID •UeJdj haJIİ. 
J•t •• ıertf ulaibi o1abalir 
•i lelik? 

Bıa&er acıya! ıalaada bil 
,lk clti•t •!er )ıpaıkıa eli· 
ter taraftaa aDmıükier açık 
kalıayJa J•d •allar Ulrk pa 
ıarlarıaı ıerbutçe lu pJı aayd1 
iıtıkhıba tirlr ekonomisini 
kmabılu•i ıdi.k. •• 

Ulaı KYJllİ tibarlle 6lçll1e 
•P.ı1acak olaa kalbleriaiı 
benim la aaılleı i&e mılıak 
kak •1aı1ır .. di1e cenp Yere 
cektiı Bir de iıia akıiai alalım: 

- Ark111 ••r -
Habeşlerin 

muvaffakıyetı 
Aakara- Eratre kaJ•alda 

raadaa ıelu ba "•rler• ıare 
coınıb .-Plaeaaade ııddetli 
J•i•arllr dola1ıııle ıtalıaala 
ria Uerı >ll•IJlfieraaıa cturma· 
11 heklenmeldedJr. ı••al cep 
heaaade habe~r Adııallaba 
•• lSO tu&oaetı o ı••ahaaekı 
ıecatlera 41•a•ıtle talar ıp et· 
•ekte dır aaf&JlJdarta ıa cer· 
Jaaian deiJıtirU•ıı Jollar ka· 
patalm11br. dellh dıa ıdluba 
Aaa~a l'dea bıtlaca JOIU ıeç 
tliii bar *i• karfi ıta!yaaJa· 
na JalMUluan laacu•!ar tarde 
dİl•ftir. laabeı ••lialadıaıa 
•alaaf1a kıtaab .._ data •t• 
rak ıtalJ•• "••••tlarıal ıeri 
4ea Yaı•llflar •• · italJ..Wa ••lai• laJiat ••diruek w, 
telaia iataa ... •• •• sok 
~ ......... .. 

(YENIYOl) 
1LZ 

q; - 23 N~san -
! Ey Ulus ! Saltanat Jenen lıırh11c111 ~ 

Altında inlerdin ; Vardı ~olt acın • 
Düımanlar 6elirlı.en Sultan a')'ardrı , 

l Çitnadi'er , Ç fneUiler 6a}urda .• · • i 
'1 oplar alınmıı , boı 16np11in iını , 
Ne ile arardı Tiırlıl~r laalılıını ? 

ı 
Memle/ıet lo•12lı • • Ufuklar •ara . , 
Falıat birden ıaçtı nurl:ır Anlıara : l 
Atıldı bir yeni Deolet temeli , 1 

i Hetleli s6ıterdi Saıbatan eli • • • \ 
Olmaıtu Trir/tan s6fıa /ı.alkonı , 
Vercr mi Vatanı , alııa tla lıanc ? 

} 

Kanımı~• Jölıtalı. , yii.alimlis. p/Ja 1 
Kederler ' fJCıla.,- dan• sömilciü • 
Kooulunca Yurtlan Saltanflt ta/atı, · 
Afıimııtı hemen Ulaıu11 balata • • •• 

~ %3 Niıatttlır en 6•,alı 60.)lram , i 
Kalplerden ıilintli o pn lutier , som 
Çoculılor O)'noyın, al•• lı.oltlcala•, 1 Koybolcla lıara aan , w•lmea bir tlalaa. .• · 

l ŞAHA.BETTiN : 
........._...,,,.,. "'- ..,,,.,.........._...,,,,.,, ............. ..,,,, ........... ~ ............ .._,,,)-

Notlarımdan 

ZEHiRLi GAZLAR 

119 dertcede kaynar hir 
dakıkada 24 miJıır•m tenef 
fiil edilirae İDMD Öliir. Bar 
metre mükib bavada 18 
mibıramı iaaama ıözleriai 
1aıarbr. kokaıa iıpiıtora bca 
ıer. 

3- Brommetiletilketoadar 
ilk defa yıae al•aalar kullaa 
•ıılardır. Renkıiı llir llld11r 
Bombalara koaar. llomba 
patla1ıaC:da•n ıibi ılrlait 
Zamanla ko1• bir re•k ahr. 
146 duecede llaJur JaDİ ıaı 
haJiae ıeçer. Brr metre mi· 
klb laa•ada il mıliır•• bala· 
aura• ıGz J•t•nr 

4-BrombelzilClir. ilk defa 
almaalar ve ıoara fram1zlaı 

taraf uıdaa k ullaaılmııtar. 201 
derecede ı•ı laa!ıae ıeçer 
bir metre mlikibi baYada 
30- 40 mıl ıram balaaaraa 
orada otuıalamaı, 161 ıiadet 
Jlflllr. 

S- Kaileaaramlr • amaml 
harp aeaeleriade yiae ilk ola· 
rak almaalar. ıoara ıaıwder 
tarafıadıa kallaaıimııbr. 2:l0 
derecede ka111ar 2 derecede 
doaar rekıiz bar ma1idir, ıa 
m•ala eamerleıir. DAkikada 
48 •iliıram teaeffiia edilirH 
iu••• 6ldiirtlr bir metre mi· 
klbi hayada 18 mm., •• 
ıideri yııaıbr kokuıa hıfıf 
beDl.İD ılbidir. 

6-Bıoala •• İJotla aıita 
ıetlk eatıleateri Ba madde ilk 
defa kllllaaılla bir ıdır 
Fraaudar daha malaa~ebe 
baılamadan •••el kiçlk ti· 
fek meımderıai ba ıııla dol 
darapkuUaamıılar mermi pat• 
la1ıaca ı•ı daman laaLade 
Jlıiiallr. 180 derecede ka1· 
iaar aç•k arazade azaa mBd· 
det ka&umıı. bir •etre mikl 
bi hayada 3 ır•• baluaraa 
prac a lnuuaaraa orada bala· 
u ınuaJar hir daklkada 

l1tırler 14 mıbjumı a61lera 
71prtar kokaıu ıazoıa bea· 
'ıer. me1wa kokaıa ııbidır. • 

Glı J•taıbca ı•ztarm ma 
baliade olaaları baalardaa 

a mı. i• c la ••11iı iıı ••ti pek coktur. fakat ır..ı. 

Dr. FUAT ŞAHiNLER 
Yiae 161. J•ıutaa ıallar 

du e!ap toz laaliade huJuaaa 
lar da iki tanedir. 

1- Kloraıetofe•oa: 1869 
tarihıade keıf oıaamaaıaa rai 
mea aaual barp aeaelıriade 
laer aedeDıe kallaaılmamıı 
laarptu ıoara amcı ikablar 
tarafıadaa amal eclilm•ı beyaı 
biJt tıı lu laalande bir toıdar. 
59 derecede enr 245 derece 
de k•Jaar, ıuya Ye laa•a1a 
kaıt• mukaYımdir depo edile. 
bilar bu ııı &YYtÜUler ıibı 

yalaaa 161 J•ı• ıetiımekJe 
kalma& Da aa ve boiaıı tid · 
detle talarlf ederek lkıilıttl .. 
cıldi 11111•• ota ı·bı yakar 
baıu cteailderı ıöı kapıklan 
tr•ı Jeıleri çok altetMir 
olar. 

Bir ••tre miklbi laa•ada 
3 maJıııa• maktuı 161leri J• 
prtar Kioraa&tofeaoa &le dol 
daraimuı meraıler patlay111ca 
be111. bir aıı huıale Ye ça· 
bak yue inerek yayabr baaaa 
içi• ba ıaı lop mermilerin· 
de• claba ziyade tifek Ye 
tabanca •ermileriae koauak 
l11ill1 D lı r 

2-Toı haliadeki ı•dat· 
daa ıkiaciıi Bro•beJıilı.yaatlr 
tllr harpta ilk defa fraaıluı r 
kallaamıtbr· Sanmaa 1'ir toz· 
dar hayada aıua mlddet ka. 
hr açak 1erler de 3 ormaalar 
da 1 1111 kaldıiındaa ı•ı 
la ... ılaa••ı Jeıiere aa11keıis 
ıi i&e•••· demire çaf,~ telir 
1apu Itır metre mtllllbı laava· 
ela 3 müıır•m b•lu11raa ora• 
da cluala•u &iz.teri ftdclet 
le JlfUl'1 aca badem lloku· 
ıudadır Y• laoııu. aermi 
paUaJıDca beraı bır • haha 
de 16ılalr0 

Glı J•ıartaa ı•llV baa 
lardu ıbarettir Ye 1itlJ61or 
ld twkıbiade balua114 eiaa 
•addeler klor, brom, İJGd 
pi meYacldar, bia •aleJ 
bu •••leket araliai laüaa· 
de ba •addclerdca 
YUN OD& ılr• ııtılıu •• 
ı .. ı&tta ....... . 

GeAıcelr .. ,..uula ı 1a 
ı• ıetir .. ı•zluaa Yla ••• 
la eJaa teairleıİlldCD INİaa 

SEVMİŞTi 
BU GÖNLÜM 

EDEBİ BÜYÜK ROMAN 
·---.( 16 Jı---- Ya.znn : 

Sana laad•a ıoara aacak 
bir fHtla mua•enet eciehi1e • 
ceiim : 

- Baaa itaat etmek •e 
hulduium o aamaılu kızla 
bir aya kadar e•lenmek .. 

İ -ıtiyar amca tekrar ıöze 
b•tladı : 

- Her h•lde aeai meaad 
edebilecek kadıaı biz aeade• 
daha iyi takdir ederiz ... 

İbtiyır baJalHciıa biri 
« öyleya· , İDCİ ıibi kız • di· 
J8 ODU badik etti. 

5,dadıD bablll Jıııa bir 
tevekkaftea ıoara kati bir 
ta•arla ili•e etti : 

- Ba emrime itaat et•e& 
aea baadaa ıoara beadea 
bet p ra &mid etme ... Koıko· 
c• adam... Er ol bıt yar •.• 

Sedat mahcup •• matava· 
ıi bir ıeı çti fakat Yıldıza 
olaa derıa ae•dau ona lı•ı;a 
•• titiz y•pmaia baılayord•. 
Soara b .. baıaaıa aert, •iar 
ıiıleri ona çok dokuamaıta. 
Hele amca ile h•arlan, llzle 
ri oau b&abiltlia biddetlendir· 
miıti. Mamefı keadıai &ıptetti 
H•f;f bir heyecanla t&tre1e • 
rek deııa we beli• lur aeıle 
ceYa p verdi : 

- Baba çocaklaia• aea· 
dea uıak ıeçti. yabaaca illerde 
bl1&dl•. bana çok ••••e . 
netlerde bulaadua • • • Fakat 
rahamu malataç oldaia tef lut 
•• malaıbbettea mılaraaettia. 
Yeliai•etim oldata• içia ı ıaa 
daima hl ı met ıııterdim ..• 
Fakat itiraf ederi• ki kalbi • 
aai bitüa nmimiJet •• ıaf•e· 
tımle ıaaa veremedim. Hic 
karııhkııı m ubabbet olar ma 
baba ? Beai açhktaa, tefıl•t· 
tea 61dirmedıiıaı keadia için 
blJik bir faıılet addediyor, 
buaa acı ıcı bquaa kakıyor 
ıua .. iauf et ..• heai dllDyaya 
ıetirdiktea ıoara ı11aıet •• 
ıef •lete Yakfetmeje, bir ilk • 
•a ek•eii beadea ııkıa•aia 
vicdaala raıa olabilirmi1di ? 
o!ıa bile halk buna •• derdı? 
Ha1atamıa ba millim dakika. 
ııada ıaaa ilk defa 1•1et 
açık . olarak ıuau ıormata 
ceauet edi1oıam, l»ıba : 

Baaa J•radaa bıtka bir 
ı•J Yerdıa mi ? b!rıii• ceae· 
mi okıayap ıöaliim& laoı 
ettıa mı ? Beaı dai.. llza•· 
ıu.- yilk ııbi telekki et•eclia 
mı ? Ha.lbu~i •••elleri kal • 
bi• HDID iç:a ••h•bbetJe 
doiup taııyordu, klçllk bir 
çocukkea 6yle JalDlzbk ve 
baıtahk ıecelerım olda ki 
bir ~ paıça mllbabbet, bira 
meı bamet ılatıracile ıabalalara 
kadar 1ataiJ•da• h•ılardall'. 
V ab._t ve f•IUaıea bar r•laam 
olcaaıuau dai•a ıl1ttlyor, 
aaaa emaiyet Ye ••rbati1et 
a6ıtermıı:Cbiı•d·• tiklyet ecli 
yorau. F allat diflmlı•r
kı bau na ıebeb oldu. , 
Baaa cltiii• madcıl J•rda• • 
lar İfl• lalr•eti• ve miuıt 
tarlai•• ıl'Aa bakıdar •• dai • 
•• ltakı kaıaAlulır. Fakat 

Darmaı T ürlcmenot/a ...... ..-....-. 
bariia ubk makaddarabm 
hakim olıcak bir Y•t• ıeldi 
Beai tenım1 m f, anlt.mamı 
•e... Sevmem· ş in11nları 
çııeceii bir ha1at prorram 
nı takibinde maıuram. eve 
bea aıtık kendi aaaib ve m• 
kadderatamın yoluada JÜt n 
meje azmettim, Sizdea arta 
hiç bir •aıveaet iıtrmi)ora• 
Baıaa makahiJ ~beai iıtediii 
ııbi ,., ••• k •e çılıı••k 
ıerbeat bırakıaıı..,. 

ihtiyar amca 
omaı ıilkerek : 

- Ba çocak çıldırı1or, 

dedı. Sedat ••iraraae bı ı 
kaldırdı : 

- Amca ı"ıe kemali hllr 
metle t•D• arzetme•e •üu 
de edia ki beni tenkid etme 
te biç laakkanı& yok ; baıtıa 
kadar baaa la·ç~ir bakkaaıl 

ıeçdimi ? küçükkea tokat • 
maktaa, bi1tldiiiii• VAldt 
lakir etmekteabqkabirlltfOa 
olcla mu? bir defa ciılaı tek 
rar edc.ceiim • : Muhabbet Y 
hirmet karıtlıkh olar • ...i• 
onları para ile ı.tıa alamı&. 

Sadadıa babaıı kıpk1r•ı 
keıilcii, laiddetiai ııpta çılı,. 
rak kapa1a alıterdı : 

- Peki efeadi .. , iıtediil • 
aia JUe ılclel.ilirıiaia. 

Sedat bıııaı 6albae et 
laiç bir ı•J 167leaedea kapa • 
du pkb. 

24 
Sedat habıııaıa 

terkettiii •akit cebiacie ite 
oa lira11 Yarcla. Fakat bu p 
ra o.ıa aıaa •llddet id 
edeaudi. balaaıu oaaa i · 
bir lmid J•ri de 1okta. 

Heılaalde ••kit ka1bet• 
dea iı•ire vill1ete iaae 
orada mlaııip bir it ara•all 
•ecltariJetiade hulaaa1ord• 

llaalteıif oracl• da mld 
ıir biı Jardı•ı dokaaaca 
kimıeJi , taa1•11orda. 1.ı. 
eıld •aallimleriadea ~ utla 
bir sat Yarda ki ıedada old 
ca Hter •e takdir eder 

Ge•c ada• ı~lare va 
olduiu atla onaa eYİDe Iİ 
laı1atıaı kıııamak mecbara 
tiade bulaadui• içia bir 
b11l•ak lauıaıaada delile · 
rica etti. Sedat matrar b 
ıeaçcli. oaaa içia ı&tll'ap • 
aefa!ebai pek iiatil örti11 k• 
ümelerle aalatmıı, De kacl 
eli• bar vıııyette oldupa 
ll7l•••te .ıu .. ,ta. 

/1ati7ar ••aUim /ubnd 
7eıin• raıın•n çoAt ••ı 
JaareJael edı) or, bir ddı 

lluı•7 llK•Hml)'orde. 
.5•dal ba.ua la•ltoltıı 

belaledılılen •onra at"na a 
ne C•lırar Jaapı•1111 fGlf1 
falıal • maalıeıii/ dala• 
f •7 ,o• • dan boılıa c• 
aıam17ora11, B11 elim iıatı• 

İfİ1!4• laa/lalar, a7lar ••f 
ce w•nf adam ıllı aiinl 
inlİd H •111111•tıni lıa7be 

i• 6e1lo7or, r11Aun11 d• 
IJir lledlJillliJ& lulllla,•'""· 

& .. Arlıaeı '"' -



S ayfa ~ 

Habeşlıler 
kuvvetli 

Ankara 23 - ( A A. ) 
Ad'nbebndan bildirildiii 

De 2öre son günlerin heyeca 
n.nd, n sonra şc birde l üyük 
bir ıukun hülıüm ıürm~ğ'e 
b11şl mışt r H neş kuvvetlr.ri 
deu,. cet1u unda şiddetli bir 
nıukavemet 9ö!llrrmektedirler 
İtalyanların yapdıkları hucum 
lar püskürtülmüş ve bali eya· 
letıne ılerltme teşebbüıleride 

akım kalmıştır. 

Habeş o dnlari hah eşiı• a 
1110 garp 2'aı p k1ım1ni daha 
alb ay müdafaa cdebilecell 
kuvvettedirJer. 

Filibtinde karışıklık 
Ankara - FıFsthıde vazi· 

yet nbamdİDİ u:.ubaf .. za et· 
mektcdir jcgilıı. ~ üksek kon· 
ı•ri ballu intıZiım ve uayıııo 
İideıiııe davet etmiştir, 

D ışbak .ınımız izahat 
verdı 

Aalcara - C.H. putiıi 
kamutay fUıul:.u dün topl•n· 
Tevfık Rüştü jeoeJ durum 
bakllında putıye iıı hat ver· 
miıtir. 

lcra vtkiJler 
Ankara - Icra vekilJeri 

bey '!lİ c ÜD ismet IDÖDÜllÜll 

batkanlıiında toplanmıı mub· 
tehf itler üıerinde ka•arlar 
Y~rmiştir. 

Çayır artırması 
Köyıi Meolcii Bedeli muhcı mm eni 

ÇaAtar fayir Dtlirmınclere 20 lira 

Baytar Direktörlüğünden 
Yakarıda • V•olı yc~ılı 669S metre marabbci yerin frıyir 

lfı:Jhıüli 12·4 936 ıiirı6nJen itıbar•n o 16,, ,.;;,. madJetle artır 
ınaya çılıorılmııtır. artırma 6Ünü 27 4 936 paz.c. rtui ,.ünü 
•11at 15 eledir. Tar/'plerin bedeli mulıommenin ) üz.de yedi 
bafu lr niıbetindeki pey alıçelcrile Baytar iclarcıiıte nı urc caot· 
ları ildn olur.ar 3 - 4 

Beş sınıfh ilk okul inşeıat 
eksiltmesi 

GÖRELE KAl:MAKAMLICINDAN 
K~tıf beddi [4421) lira (7 i) kuruttan ıoaret olan Merkez 

o1tulucun babçcaıae yeniden bn okul yaptmlm111 i6 4 936 tari 
bınd•n 30-4-9.l6 hribine kadar ıS ına müddeti~ açık elıııltme 
ie ç 'c .. rılmıştır. lbılui, göıterileD glhıde ıaat 15 de kaym;kam 
lıkta mütf'ftk~ il ir f ıtat kom=ıyo11unda yapıl•caktır. isteklilerin 
yüıde yedıbıçık a:ı ıetindeki (332) Jirad•n iltaret iÜfeır akcala-
tını nya banka güven mektuplarını OjÜD ı .. t 12 ye kadar 
komisyon VfZD•ııne teıln~ etmel~ri ve b~yı.n~ırlık. dire:~törlüi?n 
den alacakları fenoii ebhvet vuıkalarıle bırlıkte ıcıut kom:ı 
)Oı ana bı .. vurmılan ve hııaata ait ,utnamenin her güa öile 
nen ıonr• "kom:ıvonda g6dilebileceii ilin olunur. 2 4 
--------~-----------Radyo elektrik cihazları 

Her Çt'Ş·t gramofov, y.;:zı ~e dik!ı makinıl~r.İ . . 
Çorap ve faoili ve beuıerı makıneler .venır~ tamıratı en 

ucuz ve teminatli surette yapıhr. yapılan ıılerde muayyen :ıa • 
•an için terainat verılir akıi halde meccanen tamir edilir. 
MP-ydan Altsokak ; se.-.zecıJerde yağciiar karşisinda 
~ııni iJ : Kemal Oflu Aı k Kutluoilu N .! 259 
ZAYİ HÜVİYET CÜZDANE VE 

TERHİS 1''ESKE~ES~ 
Hüvi}et cüzdanımla 933 se~esınde 1~abzo~ 

askerlik şubesinden aldığım ter~ıs .te.ske~~mı .. zayı 
ettım yrni<-ini alacağımdan zayıJeıının hukmu ol· 
nıadığını ı'an eylerim. .. 
~oztepp~ zir mahalles:ndc.·n balı ı o~ullarındaıı Ha. 
!!l oğlu Ali Haydar 2-=3 

Sayın bayanlar baylar 
iskarpin, şoşon ve 1asti~ 'erın:zi z ır:f ve s~ğlam 

tamir yap~ırman z için tıcaret od~s~ .kar§tsında 
AK ı N iş yurdunda bir deneme kafıdır her hal. 
~~·wnun k~hrsıoi~. 

... 

(fENIYOL) 

... ~ ;' ~ 

Bütün bu kalabahk 
nereye gid·yor ... ? 

Bir harika olan 

1936 Mode1 
16· 2000 metre rady OSw U g .. t- 11 r; c~. 

Trabzon ve . doğu illeri acentası : 
"'6 Pulatanalı Kardeşler 

il -· . . ~ .... .. . . , '~--
- -

.. ,. . ... .. 



- S.ıtarafı birde -
p içi• aeferherdir. H•Jlrımı 

sa team baıaıaada llıımre • 
lea iqadatta balaa•akıd1r. 
Toplaablara•:açıbtl•d• b&yük 
amirler lroaferamılarl•, bita be 
lerle balkın ıamimi beyrcaaa· 
aı ayaadarmahdarlar. Halrikat1 
Yuabaa ulat•abclarlar. 

4 - Teftiı dewrimde tab 
ıillt mıkbtrlanm ehemmiyetle 
tetkik edecetim. 

5 - Tabıillba ik•al m&d 
cletleri : 

!O Aiaıtoa ela •>ıfa Ye 30 ı 
T. ene ide de diier alalı 
l:lea•iı olacakbr. Bar&nlercie 
de ltltla Yillyetler blaıillt 
•aktarlanaı baaa teJır•fla 
bildireceklerdir. 

6 - H••a karamaaaa 
diter •eııi tarli : 

A · • ~lelamam iıkeleler • 
clea tah•il edilecek tah 1 mab 
ıallttaa tltla Ye faadıktaa 
Jkcle iki Ye cliterlerİlldeaı 
ylıde ltir Ye iıkelelerdea it • 
lıaal ecblecek emteadaa teaml · 
il eaçlalle belecliyeaia yeya 
laanıl idarelerin aldlia iılrele 
reı•iaia Jlıde Jir•iıi ahaa • 
cakhr. 

C - Ya•artaclaa 1400 
ilk -claklarclaa oa karaı 
alaaacakbr, 

A - Karbaa bayra.ı.na
cla SO ewlik ltir kl1clea bit 
karllaa becleli toplaaabilir. 

E - Zeklt •• fitreyi yal 
.. ı laawa k111a••• werclirme · 
le çahı•ak lliriaci laorcamaı 
clar. S. baaaıta •alaitia al· 
ı... •İktarlarile mlteaaıip 
a1rau iıtatiıtik tattralacaktır. 
Ba k&ç&k iıtatiıtik Hjimia 
•-••• idrake •••dedir. 

Kmamamnaa raya •• 
...... aala•ak ipa her •la•••• ute, laer tlccara 
we her klJ• ıeaecle 210 ka • 
ftlf alaoae bedeli olaa bra• 
•ec•a ... ı Yenaek llm•dar. 
Bir kaıa •alaitiallr alfaıaaaa 
•• u yllcie Bçbe ba •ec • •••JI al.oae J•&eianlak nsi· 
ful olarak llil .. k f aicleliclir. 

7 - HaYa karama ıelir 
ye Yazifeleriacle ali iıti••l 
•t•ek ••Ja baaa ıellebi1et 
Yerclir•ek· ,.rcia•aıaa ea 
•llaim ıUlla UYYetiae kartı 
Japalu llir clrllmcllr. Baaaa 
allı : • llilll •lllafaa kaYYeti 
ai eklilt•ek 1 clrmldtlr. 
Y •ti .. •erlikte dlfr&•llktlr. 
Batla Y aıtuflara ricam l:ı• 
İfe dikkat et•elericlir. 

8 - Bltla Y •rtdatlar ela, 
laltla •••• arls11cla1lanmda• 
ita lalylk ıa1eaia ••••ffala· 
J•tle iatilaıaliai 7lrektea clile• 
ri•, fa•,I• •• 1 clil eualar 
dalailiade ••••ff akıyet rllte• 
nceklere tetekklrleıimi ti• 
cliclea llJlemılde iftilau 
ederim, 

Not: 
Ba la•i•i• alıadtftaa dair 

YİllJetlerdea telırafla mala • 
•at İlterİ•. 

Kaıalarıa aldıi n• dair 
tle ikiaci tek•il tetrraf•ı 
laeklerim. 

Birer aaıla•11d m.b .. Ui bı· 
ya karamlaraaa Yeriletektir. 

Oçlacl U•••I lllfettiflik 
T. UZER 

[ YENıVOL] 

~SPIRİN 
2 ve 20 lcomprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliQin timsali 
olan 6' markasını arayınız. 

Tapu direktörlüğünden 

iLANLAR 
$arlıaa •alaibi •enet çnlı 

lıfı ı••cılen •alaibi Hnef ha· 
nHİ oe tarla•ı oe tarikiha• 
•arb•.., tarilıiam ~enaben ab · 
eli oii• ibrahim tarla•• ile 
malatlat ile maladat tarla d3 

Hatlatla oe· ya/car.da )G• 

zdmıı olan mHanai zir k6 
7ütl• 'hir parı;a tarla ectla· 
""'".,. intilıal eylemelc ııu e • 
Iİi• 6ila ••net o/aralı lup• 
ceci otlumelamidin malı o ap 
bila niaa •• llila faıile 

Itırlı •••tlen6erİ talatli ta•ar• 
ralanda olduıa ıtidıa etlı/me• 
lıtetlir 6a yerele bir ayni halı 
itltlia edenler 11an11 011 •rin 
it;intl• • apu tlırelıtö • ldjiin• 
maraca•t eylemeleri 5. meyi• 
136 tarih •ali pnıi •aat 011 

hirtl• malaalli mezlciir• •f di. 
lec•finde11 bir tliyıcıti olan· 
lar oratld laaaır bulunma•& 
ildn olanar • 

$a:-lıan •arı m•lımd ofla 
h~lim far/atr ıımalen ) ol 
6tırben tlenclel ntlu hamit 
oerr.Hleri tarla•ı cenoben 
hacı ot'a ibrahim fındıklığı 
ile mahdut fıntlıhlılı d,4 

Hatlarla oı )'altarcda yaaıl 
mıı olan m11a ıai bald ltö• 
yürıden bir par~a fındılılılı 
ectlatlında~ fotilıal eylemelı 

•nretile bilet •ımeı olarolı 

abdı otlu hfHninin otlu ibra• 
hım n m12/1 olup bıld ni~a 
oe fo•ıla•ıa lıarlt Hnedınberi 
tohtli fa•arrtzfuntla oFduıu 

iddia iclilmelttedir bu yertle 
bir ayni halı iddia•ı etlenler 
oıır•a on •iin ifinde t•pa 
tlıreld6rlajüt1e mar :ıcaat ey• 
lemeleri 5 m~yi• 936 ferih 
•alı ıci 1ii •tıGf 011 birde ma. 
haliı meaAıüra ••" l cetinden 
bir tli1•cceti olanlar oratla 
laaz r ha/anmaları ild11 olu· 
nar • 

Pazarhkla satllk arsa 
Vakfi 
Mahalle ve mevkii 
K'.lpu numarast 
Mıktarı 
Nevi 

Tavanlı crmii 
Boztepe mustafa sokağı 
135-4 
60-53 
Hane arsası 

EVKAF İDARESİNDEN 
. 

Yukarıda mahalle, mevkı ve s:ıir v11sıfJarı ya• 
zıh bir .kıta hane ars&sıoın teınliken satış muame-
lesi 20 nisan 936 tarihınden iiib::ren hır ay içinde 
pazarlıkla saulacaktır. isteyenlerin Evkaf idaresine 
gelmelerı ilan olunur. 

Gayri nıenkul satış ilani 
lla'4llul Solufl Neoi M. N. Km.lira 

!"ula ftf.. Ayutatl~•• 133m·ma,,onın 12 la.de. 38 lai .. ui 219 26 
• • • 18 m. m. arıca 208 26 

" • • l•l•tlyo Her"p laan• 2:16 I 120 
~••ria7e Acl.r•cı otla • 19 1S 
ı &. • • 260 m. m. ar•• 120 116 100 
H•••fler P•ld Llaremon of. 136 m. m. ,,.a 623 634 626 35 

• • Acem ofl• Harop laane 464 800 
A • 1ı·ı ı. • "6•l•lfi Ot; •6al6 mafoza 11• ortli)ınin nı•/ı 3;4,.; J3, 322 650 
o•Iİ:F0"T t.uı ,.,,,,. "••'•"İ• 1ı.,,,," on6ar .,. ta61 ar•a•• soo 

T 
R. 
M ,, .. 
" E. 

M 
R 

H. M. 
rı ERDARLIKTAN . 

,_ı:,1uır-::,;,Mf1 70Sllı pyrİ mah/ctıın m6llıiyetleri p•ıin para ile •atılccafınJon ltılip 
!_,_.:.~_, .. _.:;:_• .. alloı.rile 6irlılıq a14 ,,, puarl••i pn6 •• ,,, 14 "• d•lıırtlarlıl&ta ..,.,..,_.. - ..,..,.,,.,,. 4-fl 
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16 · 2000 m~tre 
ber dair• Çünkü: phılıps 

Radyo tekaik ya ııa· 
ı.aa ••kıf olaalarıa Ye 
ea m&dekkik kimaele· 
ria kaUaadıklara mar· 
kadır. 

t:ünkü: Ph,hps 
Rad1olarıai alb a1 

kara•ta eder 

Çünkü: Phılıps 

45 

Hollanda Ye Almınya· 
da D6nyanıa en b&y&k 
Ye eıııh FabrilcelanDa 
mılak olap En afak iııir 
parçıaıaı dahi •• bü· 
1ük bir ihtimamla kea• 
di Le~orataulanacla 
i•al eder. 

16 · 2000 metre 
her dalıa Çünkü: phıhps 

p 22 
16 • 2000 metre 

her dalı' 

6 Lamba 
akümülitörlü 

Radyoları 

Ve baıaıae 1936 aeaeıi 
modelleri ylktek iıtHyoa 
ayar•• k~ıkialıji Ye pek 
mleaıir t'ltomatik ••ti fati•i 
teairıai Ye tebekedea ıelea 
mlıiç r&rGltl -.e prızitle r 
ıaıdarmaya •abıaa aate · 
r6pt6ril baYiolr. 

Cünkü: Phılıps 
Radyoları 

Kı11, orta , ur1111 dair•· 
lan a1•i laa1111 yet Ye pi· 
rlulı olarak iatııar ettir· 
meld" uıak memleketleri• 
6aemli aeıri1atıaı ye maıiki 
aia abenıiai •• tabii ıarette 
dialetıa dalsalar laaki•idir 

Çünkü: 
Dır il d&rHi marka· 

larla Ye ma.btelıf aiıtem 
!elle riyatalHa d6kl 0 

lea ekteri Rad10Jar 
ea malaim Ye kı1metli 
alrumlaraaı cıbaa ı&· 
mül PHıLIPS fabraka 
laraı daa m&baJİ• et. 
mekle •arkalara•• bır 
mewki kaıaadarmaja 
çah111lar. 

Çünkü 
p hı l ı ps R~tl1oları 

Asrın en mükemmel •e modern bir eıball olap Rıd 
yodan beklemen b6ttia Yaılıklara 1aratt1taadaa Plaılıpı 
Radyolaranı a6r'medea bıtka Rad1ola11a yaldızla 161 •• 
tezyiDlerıne aJdınaıık RadJO alanlar berabetleriade ıoa• 
ıuı bir aedımette almıı olarlar • 
HER KF.SE, HER KESEYE UYGUN TAKSiTLE SATIŞ 

f PHILJPS /•mine benaer marlcalardan ••'ınanra I J 
~ -----~ 
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