
Atatü k 
Heykeli 
Ofta 

Bu heykel hakkında tavsilat 
relecek taylarımızdadır. 
'?::::::z::::: 

Fındık 
mustahsilleri 

lıittiiimize gire fındık 
•uıtabıilleri arasında 1011 

fütılerde bazı konuımalar 
ol•aktadtr. Bu konu~malar 
Jeni ıene mabıiı~fiııüa düşük 
fiatlarla aablmamaaı için istilı 
lll cepbeıiaden gereken t~d 
birlerin ti mdiden arz1br1 ima 
1 ' •e ahnmHı yolunda elmak· 
tadır • 
Stıt;ı cephesinin , saticıların 
köylüaü.ı, müıtahs•lia zararı· 
il' o!arak iıtih!ial c'rh<s'Di 
J•rm•larının önüne geçilaıes? 
yoluada alanacak tedbirler 
bizim kanaetımızca çok lüzum 
lüdür ve muti k ol rak vürü· • 
yecektir ve yürümelidir. · 
He-r müıt;abıil bu İf~ ö:ıem 
Yermeli bir arıya gelmeli 
miiıterekan bu derdin ça • 
r~ıini yine elbirliğiyle bulma 
Jıdır §imdiden tedbirler .raf 
tarılıp bulunmaıaa ÖJÜırüzde 
iri mabıul senui içinde fiatla 
rın çok düıürülmeainden kor· 
kulur. 

Beledi ye meclisi 
Belediye mecliıi 3 şu '>at 

pazartesi aünü ıuhat toplan • 
tıınıa baılıyacaktır • 

Uçünçü müfett:ş!ik 
erkanı şehrimizde 

Üçüocil genel müfettiılik 
er"-ia• evvelki ıün Tarı ••pa 
ruyle ıehrimize gelaıiı ve 
Yetilyurda kolluklımıılard1r 
müfettiı umumi bay Tohıinin 

önümüzdeki h ftaya gelmeai \ 
beklenmektedir. E·~in ıunlar 
dır : 

Baı müıavir Y abya Sezai 
Ôzer, ik.tiaıı.t müşaviri Saffet 
aıayif müt viri Celil, cmni • 
yet mü11ı\ıir "'muavini Bahri 
en ak müdürü Ali Münıf, 
iıtatiıtik büa osu ştfi R ıa 
Çelik men, 11ıüft:ltı1hk ltitibi 
Mubicidia, müfettitiik katibi 
Mükerrem, iıtat·ıti" memura 
Sedat Ferit, iıtatiıtik katibi 
Mehmet Hakkı, litip Şuat, 
kltip Necmi Ateı, iıtıhbarat 
memurlara Ş~f.k, Z yadır. 

Müfettı§lik 
Dairesi 

Umua.:t müfettiı bay 
Tabıin Uzer maiyetıle bir 
müddet ıebrimizde kaJacaiı•· 
dan vil Ayet konaiı alt ve or· 
ta katları müfettiılık ddreıi 
için hazırlanmaktadır. Biaaıua 
7alaız en üıt kabna ~uıud 
idare aakl~tmiıtir. VOiyet, 
ortabiaardaki hükamet kona • 
iaaa tııaamııbr. 

ltal ya kabın esi 
Ankara - İtalya kabinemi 

dün toplınmıı ye ye11iden bir 
dai farkuile biri topcu olm•k 
Oıere iki dai alayı teıkilioe 
karaıı: vermi§tir. 

hal ya 
gem~ yapıyor 

Ankara - Romadsn bil· 
dirildiiiae ıöre itıılyaın bül fı· 
aaeti 7eni harp gemileri ioı -
ıı için 414 milyon iaılliz lira 
)ık bir kredi ayırra:ıtır. 

-~?awe • :a il 
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Utııumi meclis bu sabah açı;dı , .. 

ilimiz. umumi mıcli•i bu 
•abah saat o:ada ıayın oali• 
miz bay Rıfat D.ımşmanın 

açm2 •Ô ~leoile oçılmııtır. 
Mecliı açıldıktan •onra ma • 
'at Hfimler yapılmı,, gizli 
uyle Mürtiır Serdar ( Akca-
abat ) ~·kinci reisliğe ve Muı· 
tofa Can1rz ( Of ) Ş vket 
Gürdal ( V .. kfıkebir) klı -
tip!iklere ef'<;ilmi,, gaç(n yıl· 
ki calııma encümenleri de 

' bu ı me için yerlerinde tulul· 
rnuşlur. 

B:ı işlef' yapıld:..kta:ı can-
ra encümen başkatibi tarafın 
dan 9 .. 5 yılı ic;inde y.pılan 
oilayet işlerini bildiren iz ~h · 
ma okumu' va a)lnen kabul 
edılmiıtir. 

Bekir Sıik(ıt( ( Tra.!Jzon) 
nı n teklifi üzerimı mecliıin 

ıaygr duygulortnm en hüyü • 
gümüz Atctürke oe büyiikle· 
rimize •unu!ma11 onaylanmıı 
ru:namede konuşulczcak ba,. 
ka iı o:madıjınclan 4_Şubat 
936 ıalı zünü •aat ı 4 de 
toplanmak ü.zere celuye •on 
oerilmiıtir. 

•*• 
Mecliı yine 1Jildyat kona· 

'cnclaki ıalonda toplc.nmı,tır 

Tifo 
Hakkında 

Sağlık müdiirünün 
gönderdiği tcvz,hnam~ 

Şehirio mühtelif tarafların 
da zam n umızn gGıüleu Ti-
folu hıshlar dolayisile b11 
b ıhhiın kesretle mevcudi • 
yeti hakkında halk araaı•da 
v~ haklı bir endif1!den tevel· 
lüt eden mubaliaah bir ı:syia 
vardır . 

Yapılan tetkikat neticulne 
ve etibbanın ihİJartabna naza 
ran bu haatah~ aoımal bir 
halde bulundu2u anlaşılmı:aaına 
binaen fa:ıla bir endiıeye a.ıa· 
hal olmadıiınuı •e arzu edtn 
!erin ıahhat müdüti6iüne mu · 
racaatla Tıfo aşııı yaptırabi • 
leceklerinin tevzıban hdka 
bildirilmeaioe t~ve11ütlerini 

ıayıılarla rica ederim • 

Halkevi Baş -
kanhğından : 

Spor komitui baıkan ve 
üyeleri iıtifa ettiklerinden ko 
mite inhilAl etmiıOr. Öğrene· 
je iÖre yeoitiain nçilmeai 
ıerektir. 

Seçim yEJpılmık üzere 
ıpor ~il besi sayın üyelerinin 
9-2-936 tcırihioe raatlıyan 

puar iünü okıamı sut 19 
da Hılke9İ nlo~un;ı ielmele 
ri rica olunur. 

Kamutay da 
Ankara - K ımutayuı hu 

iüukü lop1 nt1ıında lfÜDdeli • 
ğindeki maddeleri müukere 
vo kabul •tmiıtir. 

AÇIL.MA SÖYLEVi 
Sııyiıı 8.ıy:ınlar Baylar 
i 1imiz aenel kurumue.ıun 

ı~çen yılki topbntıaıoda de 
ğerH çıl:ımalarının so ~ucları:ı 
da ocayl nan bütcenin tatbik 
nkn1nda it icra mikam&oa 

düten ödevin Jipalmaııoda 
yurts l duygularla çıılış,lnı•ş 

ve alakadar direktörlü kJe 
kıy etli görüşlerimizle çiıdiği 
miz yoilarda )'Ü:üyerek yurd11 
fayddı itler bıışarm;ş!ardır , 

Gö1ülen işler 
bireı sonra katı • 
unda okuLacak 
iz.ahnıtmedc etraf· 
hca } Hı!c!ığ.ndan 
bu yörıden ~y11c.a 
'öz.i.a uı ... tm1yaCiil • 
ğ.ıa : 

Büyük millet 
mechıi;un onayl • 
dığı 1 hıu:irıuı 936 
hrıiıinde.n iti leren 
hlıkmü yü{üyecek 
olun 2~70 uyıh 
yr.u lle bina \e 
arazı -vergileri bu · 
ıu ~i i.iardeıre bi· 
r.kılmıştır • 

Bund:ln yu,t 
maiıaUi idard~t 
için geçmişe baka. 
rak d1ıha faydalı 
ıo 1uç:ar elde ede· 
ceğimiıo iş kilim 

Sayın 1 ı'dim 'z RIF A T DANIŞMAN yc.ktur • 

V.llyetl.nizin ber türlü ıi· 
diı ve dcırumunu bilen he-pi· 
nize 936 bütceıini yapmak ve 
hayırlı işler baıarmak içi11 

Kondilis öldü 
Ankara - General Kon 

dilia bugüıı Atinada kalb 
Sekıes·nden ö ' müştür. 

Yunan Su Bakı.ol ğı müı 
teşari de Atina mevki diier 
Kolordu k . mandanı ihtililcı 
ların orduya i rmcıinin men 
edilmesi Çnldariataa rica 
etmiılerdir. 

Kondilis taraftarı ubit • 
lerde ihtıli 1 cı ubıtlerin ordu· 
ya ıtrdilderi takdirde toptan 
iıtıf.ı edecelderinı bildirm 'tler 
dir. 
Mintika reisliğinden 

31-1·-936 tuibinde top 
lan~ll miohka kong asi nizami 
müddetin dolmadıilllı Jermo 
yan ettijindcaı konıranın 15· 
2 936 cu'Dartesi akıaau aaat 
19 buçukta yap1lac:aiı ilin 
olunur • 

Teşekkür 
Diş Doktoru 

Bay Tevfiğe 
1 ~ i ıenedcn !>eri beni ra· 

hata:ı bulunduran Ye 11etice 
de ö .umle tehdit eden yirmi 
lik dit ımi tedaYİ h11ıuıu11da 
bir kaç op~ratör ve ditcinin 
akim kalan uiraım.a.lanııdaıa 
sonra hayatımı kuıtarmaia 
muvc.tf .tk otan bütün meııfa 
atlerden ari, yalnız meıııleke· 
tin aşkını davan Trabzon 81• 

k ri hastenesi dıı hekimi bay 
Tevfıie ıoosuı ı ıyga ve te· 
ıekkürlerimin d~nen bıldiril 

mcı:ni muhterem i zeteniı • 
den dileı im, 

R ıe Ma llımlerir&den 
Naci Tiryaki 

muvaffııkiyet dileyerek hoı 
ıeJdiniz der, mecliıimizio al· 
tınçı ı cç:m devıeaioia ikinci 
toplınt:ıını açuim. 

mısırda 
Yeni kahıne ve 

müzakere 
Ankda - Yeni Mrs r 

kabioeıi ktalın h.ıa!.laİ kalem 
müdürü Ali M•hir p.t.şa tara 
fındnn teı\sil edilmiştir N .. hu 
pat ... nın riyasetinde m übtelif 
Mısır partilerini temıil eden 
bir heyet mı sır - iaafüz mü· 
zakuelerine memur edHmittir 

Şimal ve 
Ct!rıup cephe 
lerınde 
Ank.ıra Royler "J ınıı 

nın biidirdiiine göre şimal 
cepheıinde Habeşlerin son 
mubarebedeki •iır zay•ata 
rağmen italyan h ıtlarına gece 
gtındüı tnyiklerine dev.llm 
etmekte •~ Mak•Ueye kar ı1 
yeniden bir taarraıa hazırlan• 
maktadır. 

Cenu;:> cepb~ıinde de ital· 
yanların J j g-a ve H•rrara 
karşı hir harckdleri beklen • 
mektedir. Alta bine yakın 
bir italyan kuvnti asker ve 
aeyyah yeniden doğu Af·ika· 
ııaa gönderilmiıtir. 

lngilterenin 
protestosu 
Aokara - hgiltere brais ü 

meti 11ümayişc'ler tarafından 

da menburdaki lagil:z kooıo· 
loıhancılııdeki logiliz: bayra • 
ğının yırtılmıı olmuını Mıaır 
büku:n~ti ocıdiode p?otcıtu 
etmittir, 

Cnn1artesi 

1 
ŞUBAT 1936 

Yedi günde 2 defa çıkır 

Direktörü, Ba~ya~ıcı•ı 
BEKiR SüKOT! 

Peçe 
Aleyhinde 

Naz\re Zeyneddinin 
Faaliyetleri 

Berutta çıkı:.u 6 Son ki· 
nun I 9J6 tarihli YılJız g"'u· 
tea•nden : 

Beni ü:umiye z:ııma.ıunda 
hdıfeler:n vüz.era.ıı kendi ka· 
dınluilc av.ım kadınları arr ıla 
bir Alim ::ti tem~yyüı o\ınak 
üue tesettü .. ü kttbui etm•şler 
di Burada biz tes~ttürüıı za -
vdiı müsi m 1nl"'rı ne büyük 
fe.a 1<elh~rc yuynrladlj',Dl u:ı.uB 
UI<ldiya izıh edecek değ liz. 

Y lnız şunu töylem~k ist~ 
r:z'd tıulcta m ~deniyet ve iı 
tiıtial yolunda ea bü;ü'' adım 
1 ~r &hu v~ yaQam ak isteyen 
m 'Uetlere ııık ııö;tare Tilrk 
g ~oç\iği hürriy~t ve istildll 
v•dislnde ilk hdAeyi ka :iınla · 
tın yüı:ınd.ek1 kara perd~yi 
yirhnalda d~ak c~saretin! 
ıöıtermiş\ir • 

Ankarada do1 n hu ıüne 
ş·n ıtıkltrı M,rır g~nçlerinin 
yüreğine itlediii iibi Türkle· 
rin komıuıu olaa araplard• 
~u uy.anıkbld'lD iıtifade etme 
ie başlamııtar. Y ~zıkki kadıo 
ile erkeii birbiıinden ayıran 

bu kara perdeyi yırtmak için 
ilk seda bar erkekdea del}il 
bir kadındaa çıkmıştır Suriyeli. 
Kaıım E:nın, Ancak Mııırda 
a~ıiai çıkarabilmiştir • 

Suriyede de.il~ doı u2u 
are:p muhitıııde ilk iayao pek 
muhterem ve müoeccel bem 
ııremiz olan bayan Naziıa 
z~yneddhıdeo ıudut etti Şup· 
heıızlri 1 N .sziıe zeyneddia ıı • 
minı yuınki g~nçl;k bllyiiiı. 

kabrauunlar ıuaaında yadode 
cek nı herkea oııun beykel 
veya abidelerl ö.ıünde kemalı 
huşu il.~ baı eiecektir, 

Akidesine p!k derin bir 
maıı ve ıhliı ıl e met but o~an 
bu &!batkar cesur, mütefekkır 
Arsp kazı araphitn iftihar 
edcc efıt vücu Jlardandar H~r 

taraftan i{Öımekte oıdaiu ir 
t:c.ı ve taa11up gurur ve ce 
h tletuıe karş1 z :rrc kadar 
ıaıf ve terod.iüt ıörmiyen 
bu luhramın arap kazı miUe 
tıai haaaubnn karaalıklarındın 
kurtarmak ıçin Barutta müte 
madiyen ictunalar akdederek 
keadıa :ne taraftar aramalda • 
dar , 

Şuraıını kemali mem.o.uıi 
yetıe dere etmek iıhırizki, N ı. 
zira Z4!yıuddj~ ma:ıevver 

Suriyt: ve Be:ut kaıdu~lannd.an 
~ütekkep oldukca muiıim. ta· 
rt.ft:ular ta:uinine muvaffak 
o'mu~ ve parlalıt V• ıerefli 
mraksı.dın& doğru pek büyü~ 
adımlar atm:ıkta bulunınaıtur 

Yıldız i ı ~teıi Aup tari· 
hinde pek munzam bir inkı • 
)ip kahramunı olan bu he . .. b" mıı 
reıını utün ıamimiyetıe· ·ı lk l ı 1 o 

ıı r • 



2 Sayfa 

SPOR 
B.lzde gençlik teşkilatı 

Geçenlerde Ankara da 
ıençlik teıkilib .e ıpor itle-
ri etrafında bir teplanb ya· 
pılmlf. Partinin en çok ehe• 
miyet Yerdiii bu İfda Knebi 
mlitela81ııılarıa da fikirleri 
alındıktan ıonra: 

1-Mekteplerde Ye ordu 
da Spor 

2- Halk aruında Spor 
Eıaaları Gxerinde konaşu 

larak bu iıle urraşacak olln 
komiıyon'a bir de rapor veril· 
mit Bu raperda, diier bir 
çok. maddeler yanında .Spor 
teıkditı•ın bııına parti tara· 
fıadın çok ıelihiy< Ui lir ge 
ael direlttör ıetirilmui ve 
hu direldörün emrinde müb· 
telif Spor ıabelerinde meaul 
•e müteba1111 ze.vat bulunduıu 
larak gençlerin Spor ıah2la· 
rında sabahtan akıama kadar 
posta poıta çalııdmlmaları 
lüzuma bilhuıa kayt ediliyor 

Derdleri iÖrealer teşhisle· 
riacle de yanılma1orlar. MEm· 
leketteki Spor itlerinin ıerili · 
iini baıda SpoTdaa anlayan 
la11n ekıtkliiinde arayanlar. 
dan olduium iç?n yukarıda 
bir kıç sabrını kayıt ettijjm 
rapordan eyi neticeJeı bekle· 
mekteyim. Dünya ıpo1larıaa 
ıahne olacak 1936 olımpiadc 
içi• bir çok memleketler 1933 
eaberi laaıırlamakta olduklaruu 
vebaaa karııhk biıde hılaaöz 
Ye münakaıa ile vakit ıeçiTıl· 
diiini yana yakıla dılleriue 
dolayan iatcnlul ındeleri 
bizdeki Spor iılerinın ı.cJkh 
daramUllD &ÖZ ÖD6De koyan 
acı miıalleı dc•dir _ 
Her •timiz ıibıSpor itlerimizde 
Ueri ıöıülmek iıteyoısa ki 
~Ullda hiç bır kuıln:muz yok 
dur. •YHli eyi bir teıkilit 
Jıpmak Ye iıe <!öı t el ile sa· 
ralmalr.: ıerektir • .A11cak tef 
kilit kelimeaiaıden timdiye 
kadar oldnju gibi yalnız ıii· 
ıel G.öfenmit bır bürö, camlı 
~lla Ye koltuklar hayalı de· 
111, ıpoıu ahlak ve sihhat 
fı~trui olaıak kat:uJ .... i;lmıı 
bır ıeaçlik çaLımaıı maaaııaı 
anlamahyız • 

lıte aı:cak o zıman Spor 
bizdecLe liyik olduiu mevkiye 
çıkmıt olar Ye itte ancak o 
1•••• Spordan beklediiımiz 
aeticeleri alabiliriz • 

ŞlNAS/ 

(YENIYOL) 

( ) S:ıyı : 1 

j GÖRÜŞLER '-----, 
\..._Y:_a-za_n_:_c_"o_d_et_A_l_ap-'-~-U-Y_u_ş_L_A __ R __ j 

Ôn,ümdeki Ak12m gue 
le.inin ıülünleTi . araıında 
11ör. ııezdiriyor , Tra&•o :ıa· 
tr.uzu il.;iliy~cek ıeyler araı · 
tıriliyor . Bu'dufum şeyleri 
Jilclıatı fekmelı için buraya 
l'ıt~iyoram : 

Gazi Ayint 4 p belediye 
rtiıinin ora gazeteciıir.e be· 
yanalı : 

« Su, bu m~mleketin ö:lü 
dertlerincl~n biri oe belki en 
mühimidir • Met'cut ıular 

eaa.en kirecli oldufu gi~i • 
ıehire f er.ni aareth ok tclma. 
dıfı iç"n bin türlü hrıatalılc 
mıkrof,ıınu havidir ..... yı;ıpı -
lan inc~lemel(lr tifo hastalı· 
tııan bilhauo ıulardan tl~Ç· 

dı'iini göıtermiıtir . 
( Tıpkı bizde Trab:.o a-

"ur.cla oldoiu gibi ! .•. ) 
Boy reiı ıu iıini bir ıir· 

kete havale etmi, , i,in i~in· 
cls.1 çıkmı,tır • 

Gelec~k bahara baht•yar 
Gozi Ayintcıp ıu1cı liaı:uımaı 
olacaktır • 

/ç;mden ııeçti : Şa bizim 
bel•diyemiz Gazi Ayintap 
beledi) uine baı ouıup ıa 

i,ini ne 11ibi bir ıek•l ve n• 
111aitle ıirkeıehavale ettiğini 
hir ökrenıe eyi olurdu amma .• 
ammaıı olmaıayclı .. 

İnıan hcııka mf!ml<kdle-
rin iıküzorlığına 11ıpta etli 
yor dofruı:ı .•. 

Yme reiıi:ı b~yanatından 
anlOfılıyor : Gazi ayintcpta 
6irde elemek labrikaıı )'Opıl· 

ma•ına it ıebtü• edilrmı ve 
ba iı de yine bir ıir kde ha. 
oale olunmuı ... 

Ne diy•yim , ~o• IGhli•i: 
bir ıehir .akinlerıyiz. . Çojs 
yaya o• yaoan•.z , • eyi olrır 
inıallah .••• 

Diyar i bekiı in tarihi ıiir· 

karııııncla duyguıuz ve kay· 
11uıaz kalııımı.za acımalı mT, 
lcızmak neı ld:ım11eldijini ıiz 

lalıdir ediniz .. 
Banclan yılforca önce ha· 

/emim bıı ıütünlarda ilerilığe 
ileri gidiı.J karıı taktirler , 
'•rili~e , ~eri kalr~a karıı 
tenkitler yazarken bu gü11 
kalemimin yalnız bir teviye 
teilkitler ıava ması , İflerın 

ve zidiılerin gerileyiı ve ce· 
rileme göıteriıine karıı bir 
pü•kiirmecleıı boıka bir şey 
delildir • Eu da yine yurda 
lca11ı yüksek ıev~imin n:ıa· 
nHidir , bunu taırih etmeli-
yim , 

Hanıi bidni yaz.nyim 
Krz.ıla-y balo veri•, kırk elli 
ki,iden baıka kimıe gelmez 
oe aralarında ıamr.m iki 
doktor hu 'ur.ur. idman ocafı 
yıldönümü yopcr oda öyle 
yc:"an ııefer. Cümhuriyeı b,,. 
losu olunca herkeı dörtgözle 
daodiye bekler, davaiy• ala 
mıyanlar, bizi niçin fCiırma· 
dılar der, paraıiz, büfe ·i 
bol, iclıiiidir de ondan! her 

' 
ha,,ııi bir kalüp, idare heye· 
la umumi heyet toplantıları 

kon6releri tam bir ekıeriyet 
le o• ilk fatcrı ile olmaz, 
t;iinkü, ba 11ibi kuramlar oe 
lcalapler artrit beklenen m~u 
lıi o• menfaatleri temin et· 
miyar 6aliba I 

••. * 
Pulatane belediye mEcliıi 

nin 'i'"faf oe pıçeyi )'aıc.k 

etlen ilui 5al z.ihttiyeti kar-
ıı•ında biz.im '" kaTa,.ızlıfı 
mı.za ne mana uerilebilecefi· 
nı tayin •imek pcl!ıiyor. 

ln•ancn dilinin acuna hir or· 
ta t;al :ihniyııti 63liyor am· 
ma, amma•ı oar iıte, 

leri tamir edili, or • v l « ~ eni10 • an ıu iki 
Bu ıc.tır!arı Akıam 11a:e• ayclan beri baı Mekaleleıini 

t .. clne diyari bıkirden ya'ld· olıurlcen bay t elcir Sükütü• 
mıı hir mektrıFtan oldım. nün dökliıKiı ıo: r.aıuna , 

Diyaribeltirin ııdcii çin. harcadıiı kola emejine öyl• 
Jen ıonra düny<.ı.da ikinci acıyoramki : Varalıi mihri 
Jenccde mühiım olan tarihi uefayi kim okur, kim dinler 
•arları lomir ~dilir, muhafa. diye .,.., 
sa altına alınırlııın , bi:im Onan ifindir, oe hu durum 
Trabz.onrın_biricik tarihi /cıy• lıarıı•ındadır ki , hoyli :a • 
meli oe ıöateriıl o!on ıarle· mGndır 11örü,ler dU)'Uf!ar 
rinin ııeliıi 6Ü:z.el l'ıktlma•t nitunumu Joldurmalı, kala 

==:::::------------;__------~---------

Mina Fon Barnhelm 
YAHUT 

Askerin Talihi 

Froylaa - N'ıı•lım mek 
tabanda barıt oldu. Artık 
ıizia için olan arzal•nm aıey· 
dana ıeleceji umanlara yak-
lıııyorum diye bana yazdı. 
Likin buau bir defı, yalaız 
bir clef • JIZdt. 

Fra11z'ı'ka - Fakat lta 
arz.alarının oım .. ı için kendi 
alaa aramaia ıiıi mecQar edi-
JOr. Biz J•mız ona bulalım 0 
laaaaa cezaıını, zararıaı \~ • 
ker... Şayet, adam, llrzuıaaa 
N,kaıiJlı lauılUe ıetirmiı i11 
lal& ele boı- oaa barada 
F '•k••it oluruz. 

Jll•1JU a ' Kırk ık ,, 

ateıli ) Sakı:ı CSlmöı olmasra .. 
F raaziıka - Belki ela 

baıkuunn kolları aruıoda ıi· 
zia için ölmilı olabilir. 

Froylan - Seni ıicia kıyan 
( zRhm. ) Dur Fıuziıka 1 bu 
ıöıleriaiıi o ıize habılatar• 
Sen yalnız r~vezelen. Biı o 
Yakit yine ıeninJe anl•ıırıı, 

Barııtın ıonra onu11 tabaru 
deiiıti. Kim bilir ne aibi ka 
rıııldıklara, ne ribi hesaplara 
ıo:ulara ujradı ..? Kim bilir 
hıaıi bir., hanıi bııtaa ıay 
•• bir tillyete tayia edileli ? 
Kim bllir Ilı ıibi hılleı kimı~; 
kıpı r•rıluıır. 

Franıiıka - Giriniz. 
- İkinci ıöıüaüı -

Otelci ve evnlkiler 
Otelci - ( Kafuın' ileri 

uzatarak ) müsaade edilı1or 
mq Hyıa bayan ? 

Fraa2hka - Bizim atelci 
bay otelci mi ? Buyurunuz .. 

Ot~lci - ( KalailDID ar • 
. kaııada bir kal&m, elin~e bir 
tabaka kiiıt ile yazı takımı) 
Beadten;zim , sayın bayana 
hayırlı ıabahlar dilemeie ıe· 
liyorum. ( Fraoziıkaya doiru) 
ıize de yavrum .• 

Fıaaziı~a - Ne nezıketh 
adam .. 

Froylaa Teıekkilr 
ederiz. 

F raaziıka - Size de [Ün 
aydialer oltan. 

Utelci -= ( Bir ÇiD anı • 
. keti yaparak ) lleaim ıu feaa 
çatımın altaada ilk ıeceaiıi 

11.,ıı J•$i:di~inizi1 rıh•t ıdJJI 

Ankara -- Bir bıkım iizli 
tertibabn alınm•ş oldu~u aala 
şılıyor cenup ordusu buman · 
danhklnrına bnıı değişiklikler 
yapıl Hl z2ruti g~rülmc-kte • 
dir ve ynkında bu ccpb ·de 
kuvvetli bir mud faa bath 
tesis olun-c~ğı hhmin edil 
mektedir , yeni franııı kabi 
neıiuin yarın t?.krm 150 rey 
fazla ile bir aol c ena b ekıeri 

yeti Rlac .. ğı kuvvetle tahmin 
olunm ktadır • 

icra oekilleri he) di 
Anlrcra - icra vekilleri 

heyeti dün Ismtt lrönünü11 
reisliğinde topl ~m·ş miihtelıf 
itler üz~ ioJ~ görüşmelerde 

bulunmuv ve bu işlere dııir 
ksr rJ r vermittir 

18 ler komiteıi 
Ao!:.ara -- Cencvrectn 

bi11iriliyor 18 ler komisi eksi 
p rleri dü toplanmıştır eks 
p rleric ve petrol '1mh rgosu 
nu btbi" komitesinin rrpor 
1 rı 18 ler komitesine verile 
celt ve komite şu"ı11t o;tala 
rına doğru 1ec .. i tedbirlerin 
tevril h\k\uod bir ksrar ve 
rceektir , ---------..-..· .. -
yormak, gÖ% nuru dökmek 
canım istemiyor, fakat yine 
memleket ve me•lf'.lc aık ı 
OtJ.rda inıan darami1or , 

Bay Şi, a.ıı dal ıporun 

dan dem oaıuyor, bay B•lıir 
Sükuti fındıkkabu;a zehirin· 
den, ~erdıen bir •ürü ıehir 

iılerinden bahudi)lor, ı~hir 

planından, •adan h-ıldan fa. 
rede.n, tifodan, inıaat ve •a· 
Jntlık 'arından ue elana çeıit 

Ç"'f it iılerden yazılrp çizili • 
yor, ben, ha•tane, ilaç, c!ok 
lor dal1111ımdan )'azıyorum 

kime n1! oluyor, k~m aldırıı 
ediJ or ? ti( o ôaı göller miı 
köpekler, kediler, lareleT ka 
duzla,ıp ıa.ldıriıa baılamıı 
hayatımız kazaya be!aya 
lcalmrı, k;mfn umuruncla ?., 

~nıereıe, entere•e, enle • 
uı~. her ıeyde her iı · e 
hamiyetle, yurlıeoerliklikte 

iıküzar lıkta Er.lereıe, iyi için 
entJreıe kötü için enterne 
maddeten entereıe, manen 
enterne p&ıinden hoıuldufa 

bu yerde eunlikl•n, ıoy•allılc 
lan, •iıallıktan bahıetmefe 

ha "'urda kafa •m,ti it.ala 
kuoveti harccimaıa yazılı ço.fı 
yazıldır dofruıu , ... 

edr.mediiioizi ıormak küıtah· 
lıiında bulunabilir miyim ? 

Frıtnıiska - Fena deiil 
bay otelci lakin ydaklu daha 
eyi ola bilirdi. 

Utdci - Ne işitiyoram ? 
eyi iıtir~h .. t edemediniz mi ? 
Belki yo!culuiua büyük yor -
iunluiundan .. , 

Fl oylan - . olabilir. 
Otelci - Tab.i tabıi. her 

halde ondcn ibaıet olacakbr. 
Sayın zatları iıtirabat buyur 
ıunlar ve emretıinler. 

Fıau:ıiıka - Peki BaJ 
otelci peki •• Okadar mahcup 
deyHiz.. Hiç o!musa otellerde 
mahcup olmamalıyız. Arza 
eUiklerimizı deıhat ıöyleriz 

Otelci - Bundan ıoara 
gelelim. ( kulıiıDın arkHJDdaa 
kalemi ç~~crek ) 

F ıan:ıiıka - Evet, 
Otelci - Şüpheaiz il)'•D 

Açık sütün 

Yol derdi 
Şehıia oldukça büyük fi 

JÜ~ıek b r m~Tkiinde buluıd 
ve Trabzenun fethiaden beri 
bir kerecik olsun enıh la!Dıf 
rörmiyen yenicuma mahallell 
yollarının :bazı yerleri fakil 
halk tarafıD~an bir def.ı ola • 
rak 60 - 70 aene eYnliaD• 
ıuretile itiraz 1~düzeltilmit i" 
de bu da mürürü zamanla bO 
zulmuı, hıuı p olmuf, fakat al 
tık iane ile yol yapltracık 
kimıe de kalmamııtır. bunda• 
bit'!• bu :yüzden.,;.yollardd 
g~çen karizlerin patlam11ı• • 
dan ha1ıl o~an vo 11bbıtl 
umumiyeyi her an tehait edd 
piı it okular balkın tehammal 
edemıyeceii bir bale ıelmittİI 
Yıae bu yoHarın bozuldu!' 
ıebebidir ki, halk ıece ıii• • 
düz rahatce yürümek de jil 
hastalarını bile doklora götilt 
mek ve ıetirmek için ne oto· 
mohil ve ne de bir yanı•• 
zuhu unda elfaiyenin bu ma • 
halleye çabucak ıirmeıi kabil 
olamıyor 

Binaenaleyh ıerek b• 
müı'ıü attan ve ıerokse 11bb• 
tı umumiyeyı tehdit eden bll 
vcziyeltea maruz kaldıklıt• 

bu elim dertten doj'arak yOk.1 

aeleo t'mialuimiz.in ıarbayı_. 
zın nazara dikkatine iblii••• 
muhterem iHelenizia cielilel 
buyuım&ı•nı Jileriz, 

Mahalle halkı Na•ına 
Salih Üçiiacii Otla 

Teşekkür 
Yikıek dayıulu bir c!oktoia· 

muza mektepli yavrulara 
t e iıı.e r r a a 

Melıtepli faculıl11ra y11r 
clım _ cemiy•ıınd•n 66ntl•ril• 
miıtiT : 

M.lctepli yaor•ların i•• 
ıeıine •arfo/anma• üur• 
çoAı muhterem u• latuı• tlil 
dolctorlarımı.sdan b111 Teofi1' 
tarafından (25) lira feberr• 
edılmiııir • 

Kıymetli doktoruma-
ıöıtcrdili ba çok 1ülı••" 
Juy11u oe :alcikadGn ıiol•1' 
kendilerin• berfl• olduta_, 
milıneı O• ıiılıran hialuiıııi• 
.sın il•tibneıin• muhl•r•lll 
11a.sıtcnizin delilli;ini rl~ 
eyleri.s • 

ıatla11 bizim puliıia emirleriıal 
bilirler. 

F royl~n - Biraz, S.f 
ı l . .. o.e cı. 

Otelçi - Otelciler bit 
miaafiri yirmi dört ıaat salda• 
macian rütbeaiai, iamıa;, ı.Jdi 
ii memleketi, mealeiiaı but• 
dakj ıııai •• •ii•kia oJdaj11 
kadar ıeçireceii ı•manıD •• 
kadar oiacaiını Ye kaadi il • 
deılerıaia nereli oldaklar ... 
yazıyla bildirmeAeri Açta yöaıt 
iO (talimat ) almıılardır. 

F.oyiaa. - Çok tabii 
Otelci - Z ıtJu kattal 

odcrler11 ( Bir masaya 1aid' 
ıaıak 1•11 için lıaıırlaaar ) 

Froylaa - Meauawaluidl 
bo11im i•mim. 

O ~lcı - Aı ıtbıett~i• 
{ Yaıl)Or ] Tarıh : 22 Aj11' 
toı 17o3 lıp•1&)a oteliae ••• 
yaıalit iımi1aiı urıa baJU .1 

- Ark~11 Yu = . 
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Mıımr g- zet leriain b2şhc& 
yuılan Türkiyenia k .. lkıilma 
ıı c6ı:::l s'le h.ü föm eddebilir 

El bel ağ E ehram ve hı:ıttn 
ingilteren'n şarkt şiri ef"i 
ri olan elmukattam gr zet0 !i 
bile Tür iy 'n kalkınq:ıaı 
hıık\und bör etidir bir lisan 
h neşriy t y pmakta ve bu 
kilknımanın l-i'.ıt..ın teferruati 
le Mntkta uy nd·rdığı tesirleri 
te\, ruz elti m ktetHr 4 1-936 
tarihli elroulı ttam gazetesi 
Tüıkiyenie emsal& z kalkınmı1 
ıi bcıhklı bir yuısında diyor 
ki : 

Butün ş rkhlar her bu~zi 
bir ş:u ~ u u .. uııua mav;sff..ki 
Y~ti kar s·nd büyük g pte 
hısleri day rl r Ş'ltk ulc .slarını 
birbirine b ğl y n y 1 ız mu· 
h bhct v lı r.abct deg·ı yci 
z m od" menfa tt'r çü:ıkü bır 
f rk uluım ~un mu-.ıafh.kiyeti 
diğer ş rk ula 111 ıı: in d .ı &y:ıi 
dbııd muv ff.ık'yet kabil ye· 
tini haiz buluaduld2?1na bir 
dtlil teşkil eder , 

Bütün mühtehf şark nluı 
l rı genel s ve şt n ıonra me· 
deoiyet h sınd mühtel.f 
der cede-, adlmlar tmrşlardır 
F nk:at lunlarıo b .. ş ve önd i 
1 ürl:iye olduia inkar edile • 
m• z Her h ft er güa telı • 
rr.fı .. r Tür ki yer. iıı ıs abat yo • 
u oda ilerl m sı e u vvetlea 
meıi hususunda alın a ictimai 
ı:Dalı ve ikf 'idi tedbirleri 
hıber vermckteoirler aıni şa -
yani t kdir oı:uı meıde Tür 
kiyeııjn yapbiı chütün kalkuı 
malarıo kendıi gjııden ve b ç 
bir kima ıı n yaı dı ına mulı 

taç oım ksızıa )apm•kta ol 
ma11dır Tü kİ)'e her şeyi kcn. 
dıai yept)Or bazı ccoebı müle 
hasa~ılara muht ç olduiu Ya· 
ki iıede bunl.ard n y !s:ıız ma · 
ayyen Lir ve u yyen 1bir 
ı man içın ıstıf ı edllmek~e 
d,r 1 ürkıye h r1ctle hıç bir 
11tıkraz kdetmedi , 

t:laıukatt n iazet si Tür -
kiyeuıo ber aab da y ptıi' 
medtni es rlerd o btıh edli • 
dıkteu onr ~öı1e dıyor: Dün 
ıelen te1ir ft14ra göre Tür ı· 
yede pohı lq;~ilalnıda yeni 
reform!er _y11 pnuş.ır au refoım 
ler o kadar ae~enı,hıkı Mı· 
ıır büküaıctinuı de buııları tat 
m.ia etmeıı hu usunda n zari 
dıkluıtı c~1l) tı.aeıusteı jıçüuli.ü 

bu yeni t ~lnlat araaıbda bir 
de ekonomı ' pohı kurulmai • 
tur Bu pol piy sal rd fı t 
laran yulue!mC;S.nın menı yıye 
cck m ddelerın teftıi cdı1me· 
ıi ve ıı ıre ~ıbı i ier ite meş· 
iUl ol t&t.ktır .Son s .. oelerde 
·ı ürkıyeyi z yaret edenler 
latanbul polısnıin § tart:tiri:ıi 
ve zeki ını metetn.ıektedirler 

Kemahıt 1 ür kıye b unuda 
kifi aörmemekhdır ve poliı 
lerlo aııf cd~ı jqc memleket 
hayatının butüc: §ubelerıne ı:ıit 
daha bir ço ı§ cıic!e ilive 
etmektedir , ·--------A 'manıa ne di)or 

Anka" - Alman dıt b • 
k ıu Ed n ıl gö.ü~ü:ken 
it lyan h uc § h rbı bitmedik 
cc alm yanı iı hava ınd 
l ı uuu kdetmek niyetınde 
1m;.dıjıi101 öylc.miıtir 

~ ARAsıNo_A · () k~bı·necı· muhakumesı· \ .:::!/ ...... ~ ~ BNôU'':>etciGEcEz•nCeleEr 
Cumhuriyet - Hslk n şikayet· An,rn•a · Royter ; j \DSl Ankum - Atstürke rmi • 

:.~=~o: Hiç A:::·~y~n~.:~ •• ::h: ::::\i:.n ~: bi~;; ::;.~~:.:! lo~~ ~:.~! ~ ..... h~~: :.,:;;~:·~u o~:~ l Ha 1 k ~ 
mıyor ! meselelerin göriişüldüğüoü denm ec'ilı:n=ş ve iddin ma • 
C - As:.uo köprü mü~ tünel petrol Eımbargo!U aı·. s~lcsioia kamının hlehi üze~ine ıuriye 2 .... 2 ... 93 6 1 

mı ? çok dikkatle csısh olcr.ık ~e den çağrıl&n iki ş•hiJ'n em i 
Y - iyi ••rmnye buldunuz bütün c•phelerd•n tetkik edil me şıhidi olarabkafi c•l"de ) ıı;:_·i "'' •mı doiııoıu 1 meıi liı m g•ldijiıni kana•lı dinl•nme•i hakkındaki t.lebi .-er ah . 
C - Son bir hafta zarfmda nin mevcüt oldu~unu bildir krıhul ve malıkeme 6 şu~ata ,, -- - - \' lı•lediye zabıta talimatoam•si moktedir • t•lik edil 11'ttir, 3 - 2-9 3 6 

a eş er g:i1 iıokşamı 
ne 2ıykırı hareket eden sirke H b 1 
cide bir fırın ıekiz güıı müd 

1 
Ş f 

d 
Partida top!antı. • a ) 

etle ıeddedılm•ştir • Bundan· l I € r'ı. I yO ~ t. bışka ÜıküdaJ:Odn ve F..Jtih • Ankara - Bugün hi:lft.;:hk 4~ mınl•kuında da lını fırıolar Ankara - Adi•alıabadH topleotı yrpın cü!l!huriyet -2-936-
kapatıln:ııtlır.. bildirıldiğine göre •İmal cep bnlk parti•i genyoıı lnu~'u 1 l Y d l k grinü c.k,amı 
y Çok şey, bir yaşa dahıa bea:nde ı•dde:Ui muharebeler ~ün e i tel!i işleri konuımuf I ırirdik : D•mek L i belediye dsvam etmekte ve ha b<ş kav ve sonuchm•t ve yurduo 32 S tan b U 1 
z'lbıta t;.&!imatnımeıine aykırl vetleri ağ1f ııığu ilerlemekte l yerinde tiab1 bllkevJeri eçıl· 
harelcet edenlerin fmnfa.rı ka· dir. ceuup cep huiode iıe muına karar vermittir 
p3mr ha ! vaziyet açık değildir. 

Akşıcı - Bir Fran ·z guete italyan lar 
s'ne göre .taly~n - H&beş 

huhi n l bit cek ? durdu ! 
Yea·, ol - Herhalde iyi bir 
eo .. oçl hitm'yccek l AJ: k=-ra - italy; nların ile 
A - Af. l\fosso!ini f:!V21Çil ri bnekdi c'u.-u:uşa bu ziyor 
ve bir s rs•nt1 olm.sdan politi· ita1yo:olarıo goller mh.t,..k:ııına 
k h t d k ı kadar ıler ledıkle1i b:.bcıi ka· 

a aya ın an çe i ecek, yeri 
L 

tiyen enssııdır . 
ne ~ beraJlt:r gelecekmiı .• 
Y - Ne yapsın, .b.,şka çıkar Hı:ıbf', N ızirla" 
yol yok demek ! Anlc&u.- Hu ıs ı::j ~asının 
A - S .. kal ve:rg:si.. birdirdiğine gore habtş hüldi 
Y - Bıyığ'l!i d2 iıter doğrusu f meti cenup cephesindeki du • 
A - Mühim bir mesele.. ıu;nla pek z·yade iilikadar 
Y - Bugün için tıfo ..• Yarın göiliomektedir Habeş poda 
veya • yaruıdao sonrası için, iç işleri ve finaıa bakanları 
plia, su, hal, elektrik, fm11, dün akşam uç~kla ad:sıba . 
ban, h;mam, fındıkkabuiu ve badan d(a~ieye gitmişlerdir , 

150 ,G 00 Mogol askeri 
Au arıa - Tokyodan biı 

didldığine gö:c dış mo2oHs 
ts.n l uvvetleri moğot:st&o 

mançu•i hududund topl&o 
makta ve aıodren ıilib.!arla 

mücehhez olno bu moğol kuv 
vetlari 150,0~0 kişiye b1iıhğ 
olmaktadır • 

İngiliz krah 
T.Rr t'\ras 
A~kar - İııgiliz kralı 

dış bakani:nı:ı.ı kabul etrn:ştir, 
Tevfik Rüştü ıırrs Eden iJedc 
gö üşmüş'ür , 

emsali işler 1 

Yunanistan 
seçimi 

mısır vilayetlerinde tezahura t 
Auk1~a = Kahire üniversitesile bütün Ranayi 

mektc~lerı kapatılmı§tır balkın heyecanı g•ttikce 
artmaktadır. Vilayt:tlerde tez~hurat devam etmekte 
dfr . Ankara = _ Yaoaı:ist&11da 

ıeçim bitmiıtir. ş:Qlcıye ka 
dar aiinin neticelere ıöre say 
lavlar kurolua.daki ~oo azalık 
tan 130 nu venizeloscularıa 
8c, inı kondiliı 1'eolokiı ta .. 
rı.ftariarı halkcılaran 60 Çal· 
duiı ıeri kalanıda d1{ıer par 
tileri• kazan dıkl.ırını ıöster 
mektedir. 

• lran ile Afganistan arasıf\da 
Ankara - Iran ile Afganistan arasında dün 

den itibaren doğıudan doğruya telgraf muhaberesi· 
ne başlanmıştır 

Kamutayda görüşmeler 
.. Ank.~ra = _Kamatayın bu~ünk.ii ıoplaatı8ında 

gundehJındfk! maddeler üzennde muza&erede hu-
lunmu§ ve arad nebatların hastalık ve zararlı bö 
cekleı den korunması hakkındaki kanunu kabul 
etmiştir . 

M1sı da vaziyet 
gerg n 

Au ara - kabine bobr 
oı dev m otmektedir bitaraf 
temayü ü bir k bine teşkilini 
mıslrdn kııbul eden vefd pır 
tisi lideri Nıhas po.ıa ingdizJer 
le yapı'acak müzakerelere itti 
rak edecek komiıyoııun baıı· 
na kendiıiııin i"Çmesini ve 
komiıyozıun ckıerjyetinin ken 
di p.arti mensuplanndED olma 
ııDı tart koymnkbtehr • 

Şüphen 
durum 

Ankara - d;f mo ğol:'stan 
ile mıınçuko UUiDdi ki buır 
bölgesindeki durum gittikce 
fÜpheli bir h..ı.I almtıkhd:r , 

=-=---
Bö~eklerin Konseri 

Vücsclum bir t;5p gibi halıı- "O ,, d b 
G·ı l' b" . ..., ., •.un a oıım ; 

o ~e ' ır eecenın, boı eliz.ine bırakt!m. 
Herke• yatıp ayumuı, ll~C• aydı yolda,ım • 
Vardı 11ece ruhumda böc•klerin L • ' 11or.ae1 ı. 

Sı'yah. kuytu. y~rlerdi, çııharlartla bir gi!ee, 
Al:;ıy, lbımoıı 6ıbı •~r~, rıar döküyor delı'ce • 
>en u gece ••oı,tım, o mehtapla t1•:z.lice 
Vardı gece ıuh'lmda böceklerin ko,1ııri ' 

G"cenfo fOk yumuı:ı.k çam kakala • ~ • 
Gö 

.r.. • k. L( d ru%gurr 1 
runuyor Olr« er e, ı:mdi ıilik boyalı 

At"c;ların oltındo, oar örnekli bir halı ; 
Vardı 11ec rahamda böcelılerin konaeri 

Ru~um.Ja açtı konser ka,.u gibi btr bo'' ,r, / 
Düşüyor, kayıyor, clurayordam bir loı ':k 
Ürperiyor, gcc ye ediyordum homıu!ak I 
Vardı gece ruhumda löc /derin konıeri 

HAL(/K SADRI 

ilan 
T ıabzo~ sulh hukuk 

H~kimliiinden : 
Mudd~i K 7ıim :z.rı.de öliı 

Kaairn harı•ı Zwhide kendiıi 
ne enıleten of.'u Eyülıe ve/6· 
yeten müddealeyhler mühiUi11 
moh-,Lluinde u.zurı •okakta 
mukim' lrııuim ofia Temel 
ue Şükrü oa oahit aleJ hlerine 
ılı.am• ettiği iz.aleyi ıu:> u 
daınııuJa h 'uedcır oldukları 
tapa kaydil11 anlaıılan mühit-
tin m::ıhalleıinden nihcıbet of· 
lu boio• k::zı k1.ıdriye v• tul 
du ol!ıı malam :d oflu abdül 
halim halt.kında da muhcılt.ı

mınin devamına boılanmıJ 
bu11lurdan buldu oflu Clbdül 
halimin ilt.flmetgahının meç • 
hal bulunduğu nomma cıkll"i 
lan _daodiye:ıirı :zalari~Jaki 
mabaıirin meıruhatıP.ı:ian on· 
Lc:ıılmıı o• mohkemece Je 
banın için ilchen tebliğat ifa 
~t kararkir olma,tur muha • 
hemenin muallak bu'unduia 
12·2·936 fcırıam&a ıaaı 14 
dt mumgil~1h A~dulhafünin 

Sathk konak 
ve selamlık 

Or~ hisar perdev p-,a 
kona.{lı ıdılı~ or , iıtiyeolere 
kont.k e.yrı , ael&mlık ayn • 
iıtiycmlere beu 'oer nUl aca k 
tır · Mür;ca t yeti : Yeuiyol 
mLtbaaaı 

Acelesatıhkev 
Foıt"pei ~ a'i ma.halles;n 

de manaıtir ıokaiıcd~ 27 
nurnarah kiriır, babç~H ve 
üç katlı ev acele satılıktır 
~ıekliler Uzuu sokakta avo· 
atk bay Cemal Karaba•' 
tiaı vurmahdırlar • 2 -4 

Sathk 
Hane 
Erdoğdu mahallesi karag-o 

lu ar~asında zengin neıaretli 
ve daıma güneıli bil' döııüm 

bahçeyi h;ıvi üstt.! ve altta 
dö, l oda iki ıohyı ve nrnıç 
teş\cilabaı muhtevi bir ev 
ı thktır. 

Müracaat yeri : 
Bı.kıoilu Ç"'Ştne yanında 

tütüncü Salih Sabri l ~ 

Un eksiltmesi 
Süe sa:ınalma 

komi yonuudan 
. ı.-Erzurum kıtaLtı ibtiya· 

cı ıçın (30000() kilo ikinci 
nevi fabrika unu aatın alana 
cakhr. 

2-Mün•kınıı kapıl. zarf 
la olıcaktar , 

3 - Teminatı muvakkataıı 
(2925) lirad" • 

4 - lhaleıi 15 ıuoat 936 
günü aaat 11 dedir. 

.. 5- isteklilerin şartnameyi 
iormek üıre hell gfııı Ye mü 
nakauya jştirak eaecekleri 
muayyen gün ve ıiattaJ! bir 
H&t evvel kanunun 32,33,34 
nci maddeleri mucibince znf. 
larınr l!omiıyo11• vermiş olen• 
ıı lir.ımdır • 

6 Mllnr,kasanna kor ıat 
1 k . l na 14. omııyonunda icra d" 

1 .. . ·ıı::. e 1 
E'CPgt t.ıarı olui:Uf. 1-4 

bizzut O eye hut icat. anı· ._. 
·ı ' uır ma 

meut gôatsrmek ü 
m"•i lazımdtr oltai z~r~ ... gdel a: L 1.0R1.tr 8 
••)':lucn mahcılıeme'"ı· .J d · "n ueoam e ecefıne bfoaa1t lebliı ı. m ı. • moıuı 

.cna ."aım olmalı üaerı ke1-
lı11' alcfo glumır 



tzm 

ABONE 
Yıllıfı 500 , Aleı aylıfı 400 ,. 

Ot; •1lıtı 115 lıaraııar 

• 

DANESI 
Dört kuruıtur 

lldn •atırı 15 lıa,.ıtar R•lıld•l•r 
Ptı~arlıl• t116iJir. 

GAZETE VE BASIMEVİ Eılıi Naılt•l•r 20 lıar111far. 
. 

Adua ile Makalle arasındaki 
yol kesildi! 

Ankara - Habeşistaada şimal c -ı pbesinrle şid -
detli yaımurlar yağmakta ve buna rağmen italyan 
lar son '.'lluharehede kaybettikler~ mevzileri alma • 
ğa çalışmaktadırlar Adur. ile makalle arasında ki 
yolun katı olarak kesildiği Adisababadan bildiril • 
mektedir • 

müziç çete baskınları 
Ankara - Royter ajansıda makalle bölgesinde 

çete maharebelerin in tekrar başlsd1~1nı ve ha beş
lerin geceleyin dü~manın en zayif noktalarına bas 
kınlar yapmakta oldoklarıeı bildirmekte ve şu taf 
sılatı vermektedir Decas Te Megaş adlarındaki ha· 
bet çeteleri akebdeki İtalyan hatlarına yaptıklara 
bir baskında on ıtalyan öldürnıüşlrr heşinide yarı 
lamışlardır. çete 26 tüfek ele geçirmiştir. Adua 
yolu yakınında bir haskına uğrayan diğer bir ital 
yan müfrezesinin beş zabıti esir edilmiş ve pusuya 
dişür,ülen diğer bir möfrczedende bir zabit ile 50 
aıkerı öldürmüşlerdır. 

Cenupta habeş hücumları 
Ankara - cenup cephesinde hahe§ler bin 

kisilik münferid müfrczelerle İtalyan pişdarlanna 
hicüm etmektedirler . 

Ras Destanın ordusu 
Ankara - Bas destanın ordusu büyük go1er 

ciYarıııdaki dağlık trıziyi tutunmuş bulunmakta<lır 

Kahrrede kanii nümayişler 
Ankara - Kahirede dün akşam yeniden nüma 

yiıler yıpılmı§ hütiio sokak fen erleri kırılmıştır • 
Polis silah çekmf'ğe mecbur kalın ış br genç ölmü§ 
tür . 

Yunan kabinesi istifa etti 
Ankara == Yunanistanda başbakan seçim neti. 

cesini kral• hildirıuiş Te bir t(mt:rküz kahınesi ku 
rulm~ıı?ı kolay] aştırmak için kabinenin istif asını 
Yermıştır • 

60 Talebe yaralandı 
Ankara - Bu sabah k.ahirede polis ıle talebe 

araStoda olau çarpışma 60 talebe yaralanmıştır • 

KASE 
~-

NEDKALMiNA 
-

t=-~A!A!~AAA~~tl-ı~~~~--ır 

1 UCUZLUK ~ 
C Me•simin en zarif Kumaşları gelmiştir. ~ 

ANDELIP mağazası ~ 
ITEMIN EDER istiFAÔE EDINiz}) 

({ Kiralık Hane• ANDELIPE Mara•••t ~~ 
'1 ~ ı-ıe 
p:-,..iif.i-.-~'flilf'..-~•"'1'_.~.._,W'WJ~ 

d' 

Gayri menkul satış artırması 

Mahallesi Sok.ağı 

laken ·arp. Erzurum caddeli 

" çömlekd 
• • 

« 

• 
« • 

kiliıe ç1kmazı 

« Lez:gi 

• DCV1 

Fevkani üç oda tahtaai llir 
odayi müıtemil laarap baae 

F evk" ai oda alta ada maraıa 
üç töılü m•i•ıa Te ardiye 
nln nıııf hi11c1İ 

üstü h;rı p hane albnda iki 
mGğaza 

4o metre murabbai arıa 

122 m. murabbai araa 

harap bir oda bir mutbak 
Ye altıada harap 2 dükkia 

m.ng 

267 

400 
322 
323 
224 
488 
327 
129 
330 
344 
345 
67 -
68 
69 

ardiye üçbap maiıza üı•ünde 96 
iki oda altında bir ona 97 

98 
99 

k. m • 
lira k. 
lSe 

300 

100 

600 

40 

15 

Soo 

3000 

T. 
E 

R 

• 
• ... 

•• 
• 
• 

mühittin muhittin bir mutfakJi harap ev 80 400 
« :r.eybnlik bar•p iki odah ev 1l4 4Se 
DEFTERDARL .. IKTAN; 

Yukarıda evsafi yazth gayri menkulatın mülkiyeleri peşin para ile rrtır· 
maya çıkarılmıştı!'.'. talip oJanların yüzde 7 buçuk dipozitolarile ~irlikte 3-
2-93& pazartesi günü saat 14 de deftt-rdarhkta toplanacak k.omııyona murı· 
racaatları . 4- 4 

İLAN 
Trabzon icra memurluiun· 

dan 
Açık artırma ile paraya 

çevirilece.k ıayri menkulan ne 
olduiu : 

Üç kıta tarla 
i•Jrİ menkulun bulunduiu 

mı vki maballeai ıokı i• numa 
raıı 

Toı kariyninde klia Ye 
tapunun kicuoi ıani 329 ta. 
rila ve 229-230 ve ıeırıni 
evvel 340 tarih ve i9 ve mart 
3!l5 tarih ve 121 aamaralarda 
kay itli 

Taktir olunan kıymet: 
39 numarada kayitli iki 

döaüm tarlaya be11iiz lira 
•• 121 Damara.da kayitli bir 
dönüm bir evlek tarlaya bf ı· 
yüz lira ve 229= 23J 11111mara 
da ka1itli bir dönüm iki cYlek 
tarlaya alt1yüz lira kıymet 
takdır edilmjtdir , 

Trabzon icra daireai önün 
de 2 ·3· 936 pazaıtaei güDü 
ıaat 14 de· 

1- Iıbu iayri menkulun 
artırma ıartnameıi 1-2-936 
taribındea iti bana 9 31- 12 6 
11umara ile arJırma icra daire 
ıiain muayyeu numaıaaında 

berkeıin ıörebilmeai için açık 
tar ilinda.a yazıla olanlardan 
fazla malumat almak lıtiyea 
ler if bu ıartnameye Ye 93/ 
126 doıya aumaraıile memu· 
riyetimize m.uracaat etmelidir. 

2- Arbrmaya iıtirık için 
yukarda yaz1b kıymeti 7 , 5 
aiıbetinde pey akçui ve ya 
milli bir bankanın teminar 
mektubu reYdi ediJecektir 124 

3- ipytek aahibi alecaklı 
larla diier allkadarların Ye 
irtifak hakkı aabiplerın ı•yri 
meekul üzerindeki haklar1nı 
huıuıiyle faiz ve maarafa dair 
olan iddialarını itbu ilin ta• 
ribiade :uibarea yirmi iÜn 
itinde evrakı müabitelerAyle 
blılikte acmariyctilr.iıe bil· 
dir~eleri 'cıb tdeı akıi halde 

• • 
Necmettin Ôzcanh 
~ske:ri haatenea1 

k'\ılak :t:r:l.. -atehaeaıa:ı. . ~ 

Hastalarını Semerciler b~ı°:da . ~alk 
eczanesı üstündeki muayene evinde 

kabul Te tedaTi t-der • • , 

hakları tapu ıiciliyle aabit 
olmadıkçe Hbf bedeliDiD 
paylışmaatndan huiç kalular 

4- Göıterilen güade ar· 
lJı maya ittir ak edenler ular· 
ma ıarnameaiai okumuı ve 
lmamtü malumata almıı ve 
bunlara tamame11 kabul elmiı 
ad ve itibar olunurlar • 

5- Tayin edilea zamanda 
~ayri menkul ü~ defa bairal· 
dıkt•a ıoııra en çok arttaraaa 
ihale edilir ancak artllrma 
bedeb muhammen k11metia 
yüzde yctmiı beıini bulmaz 
ve ya aatıı ııt-yknin alacaiı· 
na ruchani elan diier aıa· 
cakblar lulunup te bedel 
bunların ye ıayri menkul ile 
temın edilmiı alac•klaruııa 
mecmuuııdaa faz.laya çıkmaua 
cD çok arttıranın taabhüdi 
bakı kalmak üzere arttirma 
on ôeı gün daba temdit üe 
onbeıinci günü olnn 18 --3-
936 çuıamba aünii aJDİ ıatta 
1• pilacak aırtirmada bedeli 
ı•tlf iıteycııin al•caiıDa ruc. 
haaı olaD diier aliçakldara1a 
o ıayri menkul ile temill 
edilmit alacakl•rı 11>ccmuan· 
dan faılaya eıkmak t•rtile 
en çok arttirana ihale edilir 
l::öyle bir bedel eldo edilmez. 
ı• ıbale ya p1lm11z Ye ıatiı 
talebi duıer • 

6- Ga7ri menkul kendi· 
leriaıe ihale olunan kia.ae der 
hal veya vc11lcaı mubh.t içiD· 
dı parayi yermczıe ıbale k•· 
ran fub olun•r•k ktadiloriı· 

• 
de11 • rYel ea 1iluek teklifte 
bulaaaaki.miao_ arı ctmit •· 
daia bede&le almai• ral 
olaraa uaa raıi olmaı ve J• 
baluamaua lae•ea oa bel 
pa •iddetle arttirma1a et'" 
karilip ea çek arttiraaa ılaaJ• 
edilir iki ilaale aruiacla ld 
fark Y• ıcç.. ılialer içi• 
ylizdo beıtea laaap ol•••cak 
f aiı ve diıer ıerarlar aJric• 
bükme da•et kalmaklİZİll •r 
muriyetimiı.ce ahcidea taUil 
ohıau •adde (133) 

itba 1•1ri meakal 
Y akarda ıötterilea 2--

J -916 tarilaiacle Tralııoa4a 
icra ••••rl•i• . ocluaacia if 119 
ilb •• ıöıterilea artıu.a 
ıartaa•ui cllirf'tiade U.. 
olaau • 

Aşılı . meyva 
fieanları 

Çok ucuz olarak 
Uznnsokakta 

Kurbet o~lu 
HASAN 

Uıtada bahırıuauz, 
Tam meı·ıımıdır 


