
T. Rü tu ras . 
Dıı işleri bakanımız bu 

2ün iatanbula g lmişt·r, 

Bul "ar kralı Bor· s o 
Ra/gtır kralı Doria belg· 

rata gelmiştir • 

Ro -ny 
müc 
ha ır! 

e ey 

A kar Romaay krnlı 
deyli telgr f küçük et nbn 
•vuıturyan i tı a i · çin fr ms.a 
ile bir ı fta üc d le f"tmeğe 
hazır ol uğuou o tı1 • vıup 
devletleri aras oda e o o İ 
bir el bırligın'n hayatı bir za 
ruret olduğu u ve ro nya· 
nm m carıst ol eko omi~ 
l'!S sı üzertoden bir tnl ş a 
yap .. bileceğ:oı söylemişfr. 

Muh r be 
tafsilatı 

Aokara - Royter ıj nsı 
İtalyanların mak lic cenubun 
da yaptıkluı taarruzda habeş 
lere mubıw zayi t verdılderi· 
nı yazmaktadır. 

Ankara - H beş baş 
kumao:ıdanı bu italyan taarr u· 
zunun bii.z~rl ndlğından çok 
eyi h berdııar olduguna ve bu 
na göre tcdbu ler lıodığrnı 
ıöykmışt1t • 

ADkua - it ly nl un 
raa mu!uğettc ile Ru seyum 
ordul rı aruına gırdıklerıni 
yalanlamaktadır . 

Ankara - ltalyan uçak • 
ları aüo ceDup cepbesıade 
dagg buru 65 ıtci defa bom· 
bardaman etmişler ve hiç bir 
basar yapm m şlardır • 

fil 
çe 

Auk ra R s mu uıcc 
mulug ta ıtal) eıl ra ş mal 
cepheıı de yaptıkL.rı t rıu:z:· 
da bır mıktar erszı kaz .. ndık 
larını ve fakat mak koın 
çenber ıçınoen kur~utmasın1 
. t'bdaf eden g yelerıne vara· il l . . 
madaklarııu bıuıırm1ştır • 

Tuccar kuliıbunda 
kongra 

Şebrimı:z: tucc r ku ii u 
evvetkı akiam yıllık ko11gre· 
ıini yapın ştır. kongre bış"an 
b•y ~cyfettıD tarat1ndan açıl· 
mıı okunan hesabat kab~l ve 
beyebn meıaııi tak.dır ea11dık 
ten ıoara bay Süleyman ma· 
bi"ıo ku.u'oa şebır ıı.Uıub11 al· 
tanda yeaı bır şekıl ve rntıka· 
met verılmeai e bunun ıcın 
de ayrılacak bır encümenııı 
idare bty-tıle yap.c il tt.tkık 
net1cuıaı ıkı aya k1taar he 
yetı umumıyey arzetmesı yo · 
luadakı tekııh e serıyetle 
kab ui cdıldıktuı so ta 11..arc 
beyetı ıntıbabına geçilmış ue· 
tıcede .Kaınıl dede 02ıu. No· 
ter Seyf cttıD, H ı Qe e czlu 
Mehmet kıt pcı ogıu ıtb.t 
Saıoile yenı bey tı tfşkıl et 
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G el 
müfe tişi • 

iZ 
Hoş geldin derken 

Doğa illeri genel müf~t· 
tişi Tahsin Ur.er , nihayd 
Trabzonuma::ıeu teşrif ettıler. 

Müfetti lik aah ı:ır.da bu u 
nan bizi r de d fer doğu 
ı l ri t ı T ahs ·n Uzer'm 
g lııınd n bir çok eyilrkler , 
varlıklar b klem te ve sıene· 
lerce kurdugumuz hayalların 
n hay t hakık ıt o.Gı·agını 
du~un r k s vınmckteyiz • 

Son Cümhuriyet gaze.tcle-
1inde okudut,um ikı baı ma· 
kaile • bu umutlarımızı çok 
uovetlendırdı • BG) Yunus 

Nadt " U:.akca yerlt:rm ıda-
r srni merR.ezden yü ütmek 
pek mumkun olma) or , göz.· 
den uzak olan sanR.i görül· 
den de uz..lk oluyor ,, dedık· 
ten son,.a Genel mufeıtı,Lık. 
[erden beklenecek ıf lerden 
bahıederken " Emirlc.ri altt· 
na verilen vılayetleri , dev et 
merkt'!z.ıne en yakın yerler 
gıbi, meula Ankaraya ben· 
zer bir vaz.ıyette her günluk 
alakalarla yürütmwlertdır , 
o'llar gitt.klerc yerlere Anka 
Tayi da. beraber ılctccekler
dir • dı)OT. ıonra da hhsın 
Ur.er'ın buhaaıa Tuıb:z.on 
limanı, Trabzon-İran tran· 
ali yo!u, f ınd.ık oe fOY mah· 
ıa 'ümüzle yakın don ıl,gilene· 
c"ğmı ılave edıyor • 

8undan üc • 11e evoel , 
Tra zon-lra11 tran•ıt ç;ı/ ı· 
malarının Mer ım' e naklı ko-
nuşa du5 u zam n, mıLI t a • 

ılı o arilk y p ,qı ılmi mu· 
dahalcıı ı " 1 ru.oz.o an tatık· 
bal nı I urtarmrş o an l ahsın 
Ur.er'ın şımd~ oır aeoı t mü· 
m ısilı sıfatıle ba ışr ba9ara 
cag m kaoul etmek hıçte ke 
hanet ıtı dcg ldır. 

Trabz.onun lım n ıhtiyocı 

için tec mel ve ehonomı ba. 
kımcian yürudulmüş bır yıgın 

eıbabi mucibe va.rd r. Fak1Jt 
{tc flÜn eooelki fırtınanın ha· , 
la kalolerim zi burRutan feci 
matemlı neııc ı•, bu ıhtıyacı 
ifade eden en aiır ve en acı 
bir delıl oldu • 

T rabz.on bir zamanlar 
• Karadenız.in. inciıi " adını 
taıırmıı! Z uallı Trab:.:onun 

-Ark ıı ıkide-
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Beled ) emL~dt:n 
bir r cı.ı ! 

.. .s 

p zar oı 

C.K. 
y z1yı 

n goz.e ç rpall ç.r • 
kın m nz. ral r v.111eır ~pt u• 
nclerı a d1"•D bu yerl r n Ç • 

murla karış k b rı ıulİ ernnıı 
ta ffuDÜ blr ço b st lık l ra 
yol ç ct.gl p k aşjıta dır. 

Sıhh t no t 
tebl keh ol D 
ıtıbarı de pek 
bu ıgrenç m h 
ve v ı) e~t d 

ve go üoi.ış 
ç r ıo ol n 
r n şu ş~ l 

bele ye z ı ş m nı l• 

bihr b h S3ı u eda 
ş b r n cn mut na 
lek s y l m 
pal s ot 1 n n iıs t ~ f t 

so ğın h r ı i ö 1e ı tu l r 
dan bır n! v en çi n ı teş 
kil et n... t lf g c ... l rı ve 
batta gJ z11.m le buray 
y k,n k h v .. ve lo .. nt uş 
tcrılerı ve sr:r Y ,n . naf 
adet bu so k b pt sa 
ue ıt ıh :z: et B ledi 
ycm'z n o z ırı ci k boı cel-
bederim.Bu bJ ust l du 
olm aı ve s bh b 

çok arzu o u u 
lsk nder 

o uyu r .ıd n 
C K. 

lıt:ınbul - lzmir Matbu t a n nde 0 u ~a ta. ın
mıı olan il nç rom!lrıc lardan Du mu, 7 ur n 0 la 
J::Juncü büyükcaeri olan (SEVM/Ş J BU GÔl\fLÜM) 
adındaki romanını Gazetemize vermek tü fü de bu un 
muılardır • 

mıı DıfkADhg uçı.ııcu defa 
olarak yıııe ııoter Seyfettaa 1 
Jeç·ım ştir. 

'l üecar kulubu 'e 
yardıma 11ıuht(lç taleb~ 

Her snııf okuyucularım•zı alaka) la sürük 
lt"yecek olan bu Roman hayattan ahnmış , 
Türkçe, saf ve temiz b1: a~t ıu mah~u üdür .. 

Tüccar kulü uuun evvelkı 
akıamkı yıUık toplaot111nda 
heyeti umuınıye kararıle mek 
tepli çocuklara ya;-dım ce~ı· 
yetine 50 linı teb rru ed.uı.f· 
tir , 

. - d b- ' T Roman ıct mı• e e ı o up üyler u p rt"c· kınlı 
süıJart harp eri, danılar , ıuoareler • m h ap g zı tı eri 
ve yıllarca nıı nlı kaları i ı fakır g nciı1 aık m ktup/arı .• 

Oku ucı.ıları ıza bu beyce nh eseri t kdım etmekle 
kivanç duyuyoruı. Dıırmuı Türkmen oiluııun bu yaıliuna 
yak1od• bııhyoruı • 

r ç rş~Qı ~ 
"'qlQqAJı)fHJ 

ŞU AT 1936. 
~ 

Y günde 2 defa çıkar 

S vı: 

1 
ktnda tahkik.at 

ı ın boğa 

lup d k y ol 
s 

k yJJ k mı 
t ndn 
uştur. 

s ne şl m ş 
devam et • 

ila yıldonii mü 
l e ler·n:n ıl 

brim z balke\İD 
de h zırlıkl ı n 
bş um tır. 

~ lrt i ılcnler 
A k r Soıı fı tın ve 

o \l t D E rne l ayetınde 
53 ıns ve 13359 b yvan do 
n a o muşdür • 

( 

1 
\._ 

l C vd t A p 

m y, tab ıt 

duşundum. 

ev eyıııı b o .ye 
kad...r go e ı ra b.r 0 u~· 
luga auştü. hıt n • u gar 

- 1 r bir k sı g ol u~ u, g ç 
bclındcıl k1r1 m y · k .e ıtler 
savrulmaya, ve rü:ıtgirın ıal k· 

Di ektörü, Ba&ya:z.ıcı•ı 
BEKiR SUKUT/ 

ıki arafın 
z yiatı 

Auk r İtalyan reami 
teblığine göre ıtalyanlar bu 
muh re bede 12 zabit 154 

tf r o.ü ve 24 zabit 592 ya· 
bir uçak 

R s s } um ıse hı:ı :,eşi&trn za 
yı tı n 73 ö ü ve 150 _yarala 
o u · o u b ldi miştir • 

Ze aı Arcak 
v tidıat müc'.atüıt.üı bay 

z _kaı A cak terfian Bursa t• 
ba ok mü ürliiiiine ataa 
m ş, yeni vaz felerioe gitmek 
ü.ı: re Aksu v~pur'yle iıtan • 
bul b ueket etmiştir. 

V zıfes•ni iyı baıarmıı 
ol r t aılan bir müddet 
d hı tlııııiz defterdarlık veki· 
let'od .... bu uuau Z ~kii Arcak 
Şwh :ın zde kaldıi'ı birkaç yıl 
ıç udc s vilm ş ve iyi aeaııpata 
Y p.n ş defp.H memurlarımız• 
d n ır. tebrık eder, yeai vazi 
f .. l r,n .. de başartlı&r dileriz 

( Bana iÖre ) 

\ u U LEA .. 1 
----------.-/ 
l ı o t •ğa d hşet aalmaya 
b 'll'l da, ,, m h~er &iiıail ıibi 
b r h l •ldı hır aada ortatıar ••• 
Sobal ı ıöndii ttilm, kapı 
p .acıırelerı sıkı •.k& kapAtbr 
d. , ev h I"'• çekildık kaba· 
ğu uz.a, ındık, oturduk.. D&. 
ş rda büyüt< fc•autl:r J•P 
nı kt olduğıura ço~ ibtimal 
vercı gım,z hrt na • kaa.rı•JI 
bız. ev hal ı böıieldde z.sçır 
dık.. Bj r ıkı kıremıt uçmaaıD· 
dan b şka cir zarar ıatm 1,. 
rek ti ttıs: m•z kaıırıı ıaba• 
hı, c tı::ı 1 şu ut, yeaı 13 ıabat 
pcrşemt>e sahsbı evdea daire 
ye g .,.rken bızım h~•• kr.aru~ 
mu o.:i c sı Hüseıan kuııma. 
çık rilk benden 4avadiı öi • 
rc:nmek içıo. ıordu : Akıa•ki 
futıaad ne ııoı bır bıaarat 
ve zayıat var dedi ıece dıı• 

rı ç km d gım, birıey bilm.a 
d g mı oıleyınce keıadiıı la& 
vadıı vermege baılaa: Poıta 
ç para battı , ele1'trık ıirketi 
m.ıb~n.:l sı Aral.ın ve t!rket 
m.mu rıad n Emın ve poıta 
na 1ıy~ mwı.11uru Mehmet ve 
yedı '- ı şı 1>ojgldalarmı, 
ne o..ıu" ·ı bcu.ıı oıhaeaıyoı, 

d nı bır ço~ kımaelerdea 
n ... &i.! e İ;cır, •aparıar Pula 

t n çtilar,»ıth ılk aldı • 
gım • et k ra ha ~er bu, .. 

H m n tııbk.ıkata ıhişt'm, 
, b. Q hercü m ... rç 

ıç s g ıola bış1urdum. 
ö ye h iye koı um, şuııu 
~u111 .ı d .&ı.. Bu dehıetli 

t .. c .ı v- f cu kuroanlan hık 
k od.ı çoıı ş~ ler edındim ve 

z •" b şlatlım.. F acıa 
n ıl o du, F cıa kurbanlarına 
d ır Y z c g m gö1üı ve du • 
~uşl r\mı g lecek yaııma bıra 
kı) o um ! 

- Ar sı vu -
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INKıLAP DERSLERi 

İNKILABIN 
MANASI 

-Birinci Derı-
AMAC 

Arkadaşlar; yeryüıünün 
arılık ve baylık bakımından 

i.iıtün bir ulusu olan türkleri 
yükıek bir hızla yokluktan 
varhğa düşkünlükten onura 
ve üstünlüğe götüren h6yük 
evreDıel hadıseyi türk inkıla.. ( 
bını birlikte gözden geçirece 
iiı: Bu derslerde benim payı· 
m a düşen iç idare bakımın • 
dan türk iakılabnun gözden 
geçil'Hmuidir bu oldukca 
derin bir ehemmiyet arzeder 
iç idare derken inkılabıa iç 
politika bakımından askerlik 
bakımındın 2örüşünü inkıta • 
bın getirdiği yeni siyasal mef 
humları keııdi ğöıüşümi:zle 
2özdea geçirmekle beraber 
bu mefhumların başka ülke • 
lerde tatbik edilen siyasal 
şekllleıde karşılakh olarak 
m ükayuuini ayni ztmadan 
göz önünde luluudurauiız 

Bu arada varl•innıza temel 
olan iıhldal mefhumaınu ve 
i ati~lal lu.vgılarımızı da gö~ 
ıüp jötiişeceğiz. Bu denlerio 
amacı ıakılip dtvrini )l.§8 
mış o devri hazırlımış inıan 

ia.rın uıhı.:ı:c' a 'n L uvntl 
ileri hareket uıııu'U olaıı ııi 
caklığı ve beyecını uluaal-
çıhşma bay•lına ç•ka.cakolao 
geaç türk: nuillerine yeni un· 
ıura aıılamakttr ve onları ya· 
şadığımJz iıılulap pıeıııiplerile 
yet it liri p vazifeye hı z1r la mık 
tır Onna için vakaları birbiri 
ard1na aaralayip onları bir 
tarih dersi gibi mütalaa etmi· 
ynek bızi !öylediğim amı.ca 

ul•ştıracak bir metodJa va 
zifemizi yapacağız. 
ULUSAL BiRLEŞiK iNANIŞ 

Her sosyal heyetin büyük 
küçük gidişlerinde bir tak•m 
ana ve öx fıkirler vardır bu 
hakim tlhette '1 buz hak fik 
rinin gösterdiği ) ollnrdin gı. 
der . 

Bir heLim fizyolojik n<J~la 
ları fızloyojik kanunları göz 
önüne ahr. Bu ıuretle bütün 
bilgi sahipleri kendi bayatla -
nada belli bir takım iıtıka 
metler kovalarlar, Fakat lıu 
başka bııka istikametleri ko· 
valayanlar bir ulus birlii'iDi 
ve bu birlik ıiyuaaının ana 

( Arkası var ) -

Suikast 
maznunları 
hakkında 
karar verildi: 
Toptan 
beraat ettiler. 

Ankara - Cumhu1 B2ş • 
k•nımız Atatürke au'kut yap 
mak te,ebbüsüle m~znun olan 
laran bugüu muhakemelerine 
öileden evvel ve sonra ı . ı 
celıe hal!ude d vım edilmiştir 

fiirinçi 1 iddia 1112kamının 

amme ,~bidi olarak ikame 
ettiği iç bakanlığı müsteşari 
Vthhi. Ankara ilbay ve ıar · 
bayı N~vzat Tan Doğan, ıem· 
niyet işleri genel direktörü 
Şükı-ft di11l~nmiş ve muvacehe 
edılnı işlerdir. Bum dan ıonra 
müddei umumi ve snlidrfaa 
vekili şahitlere baza ııokt lan 
tavzih ettirmişler ıuülular da 
ıon ıöılerini söylemişlerdir. 
Bunun üzerine M, U Müzeyyel 
iddianame~ioi okumuş ve mız 
nunların mahkümiyetle~ini tek 
ar iıtem:ştir. HE3c:ti bikime 
mubakemanin hitem bulduğu· 
uu tefhi111:ettikt<n ıoııra 111ü 
zakereye çağrılmış ve beş bu 
çuk saat kadar ıüren bir mü· 
zakereden aoora karan hula • 
ıeten teblii etmitlir. E u ka • 
rara göre ikrar delaili maddi· 
ye ile ttvsik. edilm<dikçe 
bir kanaat tevlit dmiytce_in-
den , ıuçlularin ikrarlan da 
maddi dcıi 'lerle tevıik edil • 
mediiieden ve < s~ sen ıuçlu 
lar zaruri ahval tabtında iti • 
raf ettiklerini söyledı k!eri ve 
bunun akıinin de sabit olma· 
daiı buod-.n b;şka manbkı 
ıeyride ıuçlularan itirafının 
doiru olmadığını ııöıterdiii 
cihetle ifadeler aıuluda müba 
yenat . mıhkemenin kanaatını 
temin ve kanaatı vicdaniye 
tehaııül eltirmemiı olduivn • 
dan bütün ıuçlul rın br.raatla 
rıua karar verilmiştir. 
T. Rü~tü Aras 
Bcıgratıan geçerken 

Ankara - T eyfik Rüştü 
araı s:lgrdtan geçerk~ıı is • 
taıyonda yu~ osla"Wya be.:ş ve ki 
li ıtoyışino\:İÇ tarnfıudan kar 
1ıla1111Hş ve trc ne bioerken 
bir buçuk saat b;r:ciye veki 
li mizin refakalTnda bulu'lmuı 
ve göıüşmüştür • 

~- . 

Mina Fon Barnhelm/~ çeviren 

YAHUT 
Askerin Talihi 

Vecihe 

Froylan - Evet. 
Yuıt - Hakkım var anla 

dım. 

Froylan Senin bay 
benim ismimi biliyor mu ? 

Yuat - Hayır, fakat her 
halde bu terbi;yeaiz otelciye 
ııiıbetle ıizin gibi lleZiketli 
bayanlardan daha ziyade hoş· 
lanır. 

Otelci Daima benimle uğ· 
raıır, 

Yust - Evet 
Utelti - Sayın bayanı 

rabetsız etme ıen bem'n onu 
bura7a iclir, 

Froylan - ( Fraaziskaya) 
Franziska ona birşey ver .• 

F ranziıka - (Yustun elıne 
para ııkışbrmak istiyor ) Biz 
senin hizmetini i:edava iıtemi 
yor uz. 

Yuat - Ben de sizin pa • 
ranızı hizmetsiz .... 

Franziıka - Biri , öbürü 
içindir, 

• Yuat - Bay lıaoa bşin • 
mak için emir verdi. o ödevi 
yapacağtm. Ve ~undan fazla 
beni alakoymamanızı rica ede· · ı 
rim. itimi bitiıdiiim ukjt 
pH1•1•.. Jelmuini ~9yJeriın, 

AL AT 
L.EK 

Genel 
müfettişimize 

Mustafa KCilmal'ın Napole· 
on'un en büyük muvaffakıyet 
lerini hatırl tan bir atrıı j e ile 
girişdiği bu baı döndürücü 
s vaşı brnada kısa anlatmak 
bile imkiusızdır ya)n.z ıu ka · 
darını kaydedelimki :hemen 
bu savaşın arkasında büyük 
millet mecliıi Mustafa Kama~' 
a "Gazi,, (Muzaffer-le Victori 
eu x ) gibi ölmez hir iinvan 
vermiştir. 

Mustafa kemal Auk ra 
üzerine yürüyen Yunan ordu-
ıunu evvela durdurduktan ıon 
ra onlara karşı (23 ağustoıten 
13 eylül 1921 e kadar) Arka 
arkaya 23 gün ıüren m~şhur 
Sakarya zaferini k zandıkt D 

sonra bu tar•hten itib ren 
12 ay g< çmedtn b: şlad1vı 
kurtuluş eaerini Domlupınar 
z feriyle tam ml dı • 

Generahn dünyanın bütün 
erkini hıırbiy~lerinin hayran 
lıiını celbedecek pnrl~ k uke 
ıi dehasını göıteren bu ihin· 
ci hareket Yunan orduEuı:un 
katı ınailubiyeti ile neticelen 
di Düşmanın pek küçük bir 
ktımı kuı tulup Jzmirde derin 
kargaşalık içinde vı pura 
binebildiler. işte fuıa h .cbiz 
edilmiş yr.rım Y' malak talim 
görmüş fakat tıpkı biz!m <ski 
"sanı culette,, larımıza ben· 
ıeyea "mükaddes vatan ate • 
şiyl~" içleri yanan 90,COO 
Türk bugün bile elan kendi· 
ni toplnramamıı 150,000 kişi· 

lik muntazam bir orduyu par· 
çalamıştı. 

Bunda ıonra artık aake· 
ri faaliyet safbı s1 kapanıyor 
Akdenize varılmış vatan kur 
tarılmııtar timdi aavaş ı1damı 
nın uerini kanun buırlama 
eseri takip ed~cektir • 

Bugün bakanlar konseyi 
baıkanı olan General ismet 
tarafından fevkelide bir 
maharetle idare edilen Lan 
ııtnne andlaşması kazanılmış 
olan muazzam askeri zaferı 

resmen tayin ve tevsik etti 
Muiı•r tarıhin en büyük vak. 
a ve hadııcleri baitrlara pek 
sıüçlükle nakşoluna bilıyor 

bu itibari şu cıbeti babrlat 
man\D faydalı olacağına kaniiz 

Müttcfıklerle Türkıye ara· 
ıında kirarltştmlıp 20 •KUS • 
to~_!210 da padişah tara· 
f1ndan imzal. a sevreı ~and· 

laşmııs' bak•katte hiç bir 
zaman tatbik edilm<mİitir. 

zira bu aadlaımayi imzalaya • 

Yakındaki kahvelerin birinde· 
dir- Eier ... orada yapılacak 
daha önemli bir işi yokı~ 
tabii gelecektir. ( Gitmek 
iıter. 

Fraliziıka Biraz dur 
yahu .• Bu sayın bayan bay 
binneıının hemıiresi. 

Froylan - Evet e-tet .... 
Onun hemşiresi ... 

Yuıt -= e~n: flllU çok iyi 
biliyorum. ııı Bay " binbiflDUi 
bemşireıi yoktur. Altı ayda 
iki dr!t'a b~ni Korland'daki 
ailesinin Jlinına gönderdi, 
Başka tarzda hemşire ..... 

Franziıka - Utanmaz ... 
Yust - İoı a gitmek iı~ 

tediği vakit kimıe engel olma 
mabdtr. ( Gider ) 

Franziıka- Rezilin biri. 
Oh·lci - Ben ıöyliyorum· 

ya. Lakin ocu b1rakınız. aıllk 
ben onun bayının nerede oldu 
i•nu biliyorum. Gidıp kendim ı 

- Arkaıı var -

cnk kafi derecede devlet 
bulun m"'mışbr işte bn boş'u 
ğu doldu.ıan ve yeni türkiye 
nin hakiki arsıulusal kaideyi 
ESasiyesini teşkil eden Liu 
aa ne &ndlaşmssı olmuetur • 

Alakadar partiler ansın -
da bulunm sı lazım gelen 
uılaşma)1 temin etmt?k hayli 
müşkül oldu mamhf1b iki çe 
tin cels den onra 24 temmuz 
1923 de iişaiıdaki esaslar 
üzerinde ı;.ol şıldı . 

E ki hudutl ra içer'sinde 
k lan Yunan'stan küçftk aaya 
da her türlü nüfus mıutakası 
nı kLybediyorda Türkiye Ara 
b'st n e::y !etlerinden tema • 
me~ vrız g.,.ç'yor (m;m~fih 

yeni bükl n2ti k bul ettiği 

Türk nasyon lizm prenıipi 

yabnncı ir ktan olen bn toptak 
l:mn terki~i kol~ybştmyordu) 
Buna muk bil bütün Şarkı 
Tr•kyayi Meriç'e kadar geri 
Mlıyo: imroz ile Bozca adala 
rJDa da ı hip oluyordu Kapİ· 
ı.ülasyonl r ise t mamen lai· 
vedıliyordu ehemmiyeti !OD 
derece şümullu olan bu va 
kıı Türkü kendi yurduoda 
amir kılıyordu. Türkiyeden 
hiç bir bıırp tazminatı iıtenil 
miyecekti boğ2zla11n kontrolu 
için arsıulusal bir komisyon 
tesis eı::ihyor • fakat Türkiye 
bunun riyuetioi alacaktı Ma 
zide misli ve vukuu olamiyan 
bir şey kabilinden Yunaniı • 
tanda yerleşmiı bulun•n 
1 ürkieriu bepıi küçük Aıya 
da oturan Y\Jnanblarla müba· 
dele edilf cek ve ana vatan • 
ları t n.fıDdan verilecek bir 
tezmin t ~hıcQklaıdı l:u ıa 
reUe yeni türk rej ımi devlet 
ler far findan bilfıil tanınmıı 
oluyordu ki bu cihet müstak 
bel dabiii formların muvaffa • 
kiyeti iç'?ı ysulı ve mubim 
bir no t ydı • 

- Ark ıl var -

Şinıal , cenup 
cephelerınde 

Ankara - B:ı itaa tebli~ 
ği şimal Cf'pbts'nde ayın 11 
nJen ayın 15 ine k dar de· 
nm eden bir italyan tnarru -
zu neficuicde makalle cenu 
bu?lda üazı mevzil~rin ele 
geç'rıldiğini bildirmektedir 
Bu muhoırebe etr.fında ahnan 
diğer haberle göre her iki 
taraf zayiatı ful dar. Bir Adi· 
ubaba telgrafıda cenup cep 
heainde nasa·u kıtaatlnıa ka 
kak n nehrinin iki sahili istı· 
kametinde ilerlemekte ve ek 
ıeriıi yeıli italyan kıtaatına 
menıup ileri karakol mefrcze 
lerini imha etmekte oldukla 
rını bıldirmektedir • 

Hoş geldin derken 
- Baıtarc 1. birJe-

ı imJi inci•r Jt~il bir fa~' 
taşı bile yok. Yalnız bir Jt 
nizi oar, o da kara oe h~ 
yin . a•o farca •oh illeri' 
öpüşdügü bu ıirin Fakat bl 

lı t' kım•lZ memleketin hare t 
•izU.ıini bir Jürlü hoı gof 
miyor. Karadeniz kendi ,o• 
reyiıleri karıı•ında ki bf 
te ,bel/ile ue ibret almayı#' 
kızkındır • Kabaran JalıalO' 
rını İn•an elife .. yopılmıı bit 
Jiu.ıra çarpıp kıramayıtıed 
ocunıı İn•andan alıyor. irıl1 

nın kendi•ine kıyıyor ! 
Ankara mana•ın• ber~b~ 

rinde getirdiği müı' deıinı O 

. ·-dıfımız Gtnel müfettıı•1• 
ıimdiye kadar kazannuf 0 

dufu ba,ariı ue enerji ıöh . ,., 
ret ve onur.> na göz ôtı ıı 

alarak artık b;zi ~ıu onı~: 
si/kici, nemelazimci , meftO~ 
ve uyuşuk ciu;umdcn maıf1 

oe fahat kuuuctli bir •arııt1 1' 
ile uyandıracağında ,{Jbh' 
flimİ) OTU.Z • 

L . T · · l ı·ıai~ ıman , ran•tf ıı et 
bu11ünden yarına kadar fo' ,. 
buk bir zamanda yapılatfl 
yacafı el'ıette aııkardır , ,,,.. 
cak Genel müfettiıin, meıel~ 
Ankara da u•folt yollar ya' 
pclırlr.en, bizim çamur Jet11 

larını bulanarak yürümenıi1.' 
Ankara da bir fidan ydiıl'' 
mek İfİn bin bir zahmet ~·~ 
kilirken , •oluk •ııda •İl1l 
gelinler edaıile yukııl•-

ı• 
~amların baltalarla yer• 1 
kılmaıına_ O• bana beııı:~; 
)'Üzlcrce kayguıuzlufa or1' 
müıaaJe etmiyıceklerini 11' 
mayoraz. Bari bilgi•izlil• Jı 
oyri karbonlar u~rmiyelitJI ' 

NJŞA§f.,, 

iLAN 
Defterdarlıktan . ., 

Kasım ağa mahılleı101

6 uzun ıokak mevkiinde 1 1 
numaralı mDinada terzililıl' 
icrayi sanat ederken terki ••' 
nat eyleyen ve halen mab•l~ 
ikameti meçhul bulunan ,eıı 
•i'• oiullarıadan Ahmed ojl~ 
Cemıl namina 11-72 audl1 

r•h kazanç veriiıi ibbarnadl' 
ıi mücibince 4-3-1936 de' 
8-11-936 tarihine kad•' 
olan mllddet için ıs lir• 1 
ku ruf karar ve 5 lir:ı bubr•' 
veriiıi tarhedilmiıtir iı bu i16' 
tarihinden itibaren 30 ıO' 
zarfında itiraz edilmedii• t•~' 

ı• I 
dırde ma•rub verııinin kat J 

yet keabedeceti teblii malı'' 
mıaa kaim olmak Oıere UJ' 

Ankara - Son yagan kar 
dan Çankırı Fılyoı yolu ka· 
panmışbr yolun açılmaaına 
ç~·-l~ış~ıl_m_Q_k_t_d_ı_r_. ____________ ..!-_0_1_un_u_r __ • ______________ ~ 

Peçe ve Çarşafların 

kaldırılmasına da!r 
B İVE RİYASETİNDEN 

Belediye kanununun birinci maddesi hüknıiiıl; 
tevfikan ç rşaf ve peçenin üç ay içinde temaıııe b 
kalrlırılmasına belediye nıeclisi 1in 4-2- 936 tat/ t 
li 13 üncii inikadında karar verilmiş ve hu kars 
yüksek vilayet makamından tasdik edilmiştir. d t 

Sayın halk~mızın 4-5-936 ta .. ihine ka s4 car§ f ve neçeleri kaldırmaları iliu o! u.nur S" 



Balkan 
Avrupa 
T Hüı=tü Arasın . ~ 

Bryanatı 

Ankara - Dış işleri ba· 
kanımız parish:n hareketinden 
ör ce enfor ma} on guetes=ne 
bılk20 anl. şmasının martta 
belgr adda t oplanar c .. ğını ve 
bazı fi:i lebeddü1 erin ve 
avrupa sulh teşkil h projel" 
}erinde görüien temayüllerin 
yeniden vui~ ttin tetkikini 
zaruri luıdığ ın1 !öylemh ve 
vaziyetin v.;bim olmakla be· 
raber avrupa yakın tehdide 
maruz buluDmayor dem'ştir. 

Türk 
havalarında 
Türk k- lnı 
Ankara - Es işehir anı 

stada remorkle bir rekor 
uçuşu yapmak iç'n ıki b.yya 
re ve iki eelken p o' o und n 
nıüre~kep lüık kuşu fılosu 

ile bü sab.b eskişebiıe git 
miı olan bayan Sabıha idare 
etmıı oldu~u bir uçakla au · 
karaya clönmiiş ve Türk kuşu 
alanında !ürk bava kurumu 
ve Türk ku§U nnmina selim • 
lınmıı 9e tebrik edılmiştır. 

Türk kuşu 
uçuşları 

Ankara - Eskişehir 
arulnd11 buııcün rea:.orklar 
bir rekor uçuşu yapılmış UÇ· 

man vecıbinin idareıindeki 
1 ürkluışu uçaklarından iki 
tayyare ile iki yelken p!oturu 
aa•t 9-45 de ıeherimizdea 
ayrdmıf Ye 12-10 eıkiıehire 
varmıılardar. PJotorua biriai 
bıyan Suabıba diierini ta· 
lebelerinden Mehmet ve 
M uıt• f&idareetmişf erdi 

Vapurla sinop 
tan çıkmıyor 

Ankara - Karadeniz.de 
fırtına drv.tm etmekt~ Sir.opa 
ııiınm;f vapurlar açılamamak 
tachr. bmir vilayetinde kediz 
taımıt &enit bir 1a1.bayi bu· 
mıı ve büyük urarlu nm_if 
tir. Beyeier köyü ıular altın 

kalmıı c!öı l) üz mevcütlü bir 
koyun ıürüsü ıular içinde 
dönmek ıuretile teltf olmuı 
tur küçük menderes ıularanıo 
baahiı yerde kızılay bir re•İr 
açmııt1r • 

Habeş harbı 
bombardıman 
Ankara . Habf şiıt•nda italyan 
uçakltrı timal cepheıinde 
Duıienin iki) üz bet kıl o met 
re ıimali şarkııında ba&ı 
köylerı bombardıman etmiıler 
Ye halkta• bir çoiunun ölü· 
müae ıebep olmuılardır. 

İngilizce ve Almanca 
knrsları açılı yor 

Hallceof Baıkanlıfından : 
1 - 3- 936 dan itibaren 

etimizde açılacak ve haftada 
iki ııüa birer ıaat devam 
e:decek olıu infıfüce ve Al 
manu kuıılarına kaydolmak 
iıteyenler her iÜD öileye ka· 
dar iıiml~rio i evimııde Y z· 
dlrabilırler, 1-4 

Gayri menkul satış art1rma Hani 
Mahallesi $ok ağı Nevi m.n. K.m. ta. ihale. T. 

L. 
Ke-nerkaya • • 200 m,m. hane arsası 64 100 24-2-93i ımamecı e 

» • 200 m.m bir oda 1 mutabak 65 loo p1z:ırt esi r 
)) • 200 m m ars&vevaf tiskilisesı 68 loo g\~.cı.14de m 
)) Ayasotiri 19 m nı. artıa 77 78 2o 1 e 

üstünde iki oda altında b~r 
1 

)) 
1 

» odalı hauıp hane 79 2So r 80 • 1 

• 1 harap bir o1a 5o r 
Ayasotiri 84 1 • 

1 

1 1 250 m.m. arsa 85 125 r 
adam~ı oğlu 11 5 1 1 

1 

1 Ayasotiri harap bir oda 99 5o r 
1o1 75 

1 1 
1 1 1 r 

adamcı oğlu 250 mm. arsa 116 120 Joo 
1 1 

1 1 • r 

DEFTERDARLIKTAN 
Yukanda yazılı gayri mankulat peşin para ile satılacaktir artırma günü hizalarında g .. ste:ılmiştir • 

talip olanların yüzde 7 ,5 buçuk dıbozitolarile heraber defterdarlığa muracaatları • 4 = 4 

Gayri menkul satış artırma ilanı 
Mahallesi 
ı 
skender daşa 

)) , 
)) 

» 
}) 

)) 

Yeni cumai Z, 
Firenkhisar 

)) 

Sokauı o 

KiJ.lse 
Limonlu 
Fabrika 

» 

maruf oğlu 
)) 

acem oğlu 

Yeni cuma 
· mısuyan 

kan ita 

' T • . ,evı 

bir oda ve avlu 80 m. 
150 m.m. arsa 
250 )) )) 
basma fabrika arsası 
dört duvar mevcut 
3o m.m. arsa 

loo » » 
üstünde l oda 1 sofa 
altında abur 
396 m. m. arsa 
93 » )) 
harap hane 

DEFTERDAF~LIKTAN; 

M. n. 

432 
357 
493•194 
484 

482 
474 
473 

56·57 
123 

17 

M. k1 L. 

75 
5o 
75 

400 

lo 
3o 
75 

125 
5o 

300 

ihale tarihı T • 
21--2== 936 cuma M· .. 
günü 

) . 
] 

] 
) 
) 

[ 
) 
) 

saaa 14 de : 
) 
] 

] 
) 
) 

) 
) 
) 

• .. 
rus 

m. 
)) 

rus 

e. 
)) 

e. 

Yu~arıda evsafi ya~ılı ~ayri .meııkulattn mülkiyetler~ peşin para ile artırmaya çıkarılmı~tır t r l 
ların yuzde 7 buçuk dıpozıtolarıle defterdarlığa muracaatları 4_~4 a ıp 0 an 



Dünyanın 
musikinin 

n ün neş iya istasyonlarının gü ~.. gü üne 
z vk ve ,henğini, fennin on er 1 ve 

havadisini , 
tekniğini 

ve adyodan beklenilen vro. ları 

YAL 12 

16 • 2000 metre 
her dalga 

TRABZON VE 

2 ve 20 komı:ırımelık ambıılaılarda 
bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 
üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

AV LİSİ 

40 Lira aylık bir ~ayan 
• 
ışyar aranıyor. 

HALKEVi BAŞKANLIGıNDAN 

16 ... 20CO metre 
; • her dalga 

R DYOLARINDA 
LABİLİRSİNİZ 

....._, 
DiKKAT : FHILIPS ismine benzer markalardan •alunını:: ! J 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-./ 

16 - 200C metre 
her d lgı 

6 Lamba 
akü :n ii litö rlü 

DEPOSu .. ·: K MEHME•T_N_U•R•İ .d 
~ _ Kunduracılar Caddesi Ng 86 ,,.• . .. . • ı. • '.. ~ . . .. • .. 

Gayri m u s tış artırma ilanı 
m~halleıi ıokeğı nevi al D. k.m Ura m. ihaıa tarihi 
kemerkaya teker fabrikcrı 200 m.m. t rsa 123 75 R 28 2-936 çarıımba 

• " n 12;j So M güaü aaat 14 de 
rs DID 24 bis.7 hiı 126 15 " .. m " .. " lfo m.m. rs 128 60 m " 

" felek oğlu h rap h, loo m,m 1:;2 150 m • • ,. 133 Ioo m • ,, 
iıkender pı şa kızıl topnık bir b ph neniı:ın"sfi 553 600 E » 

• çömlekci harap b ne 299 tioo m » 
kasım aga Lezii bar p b, 120 m.m 120 400 •m • 
Fırenk hisar Lazar oğlu 1 b p haJJeni 3 87 So R » 

h'ssede bır hissesi 
DEFTER DA 

talipleria ~ 7,5 dibozitolaile 
1 - 4 

paz 
Mahallesı 
l k nder paşa 

" Ka ım ağa 

ıkl 
Sokağı 

Çömlekci 

" kilise f ıkmaıı 
,, LP-zg: 

muhittin Z .ytinlik 
DEFTER A 

iŞ artırması 
N. rıi M. N. K. M. Lira 

U, gözli m ğ .:a ardiyenin 322 - 923 &00 
nı~ıf h 0Heai 324 

oda o ma za 300 
harap ha e ve iki dü~kan 67-68-69 
ardıy ve üç mağaza 96 -07-98-99 
h ne 134 
1 • • 

400 
500 

3000 
450 

T. 
raz 

" m. 
m . 
e, 

Yukarda )'azılı gayri me~ galat J 3- 3- 936 tarihine kadar bir ay •~finJe p~ıin p11ra il• 
pazarlık •aretile •ahlacagından tal p ola larrn defterdarlığa muracccdları • 

Pazarllkla deniz posta eksiltmesi 
Posta T. T. Başmüdürlüğünden : 

1 - Trabzon Poıt~neıi ile iıkele ve vcıpurlar arasında zuhur ~decek posta ety•sıaı 
taıımak ve bunuD için bir kamyon ve yet cek k d r motor ve kayık bulundurmak üzere Trabzoa 
deniz poıta müteahhitliii l 9-2- 936 d n ıtıb ren yedi i:ÜD müddetle pazarl1kla ekıiltmeyo 
konulmuıtur. 

~vim~z idare ve kütüphane m~mıırla u ile ayda bir defa 
ve~tm;~ı /~uk~rrer .ola11 temıil lıinde tavzif edilmek üzere 
~Y ~/'/ ~a ucrdlı bir bayan iıyara ihtiyac vardır • 

2 -~· Şartnameler P. T. T. 11 şmüdürlüğü kaleminden bcdelıiz olarak verilir. 
3 _ Muvakkat teminat 46 lır 87 kuruştur. 
4 P :ıarhk Baımüdürlük binasında kurulu komiıyanda yapılacaklar. 
5 _ Soa bedel tam değer görfi'üııe ihale şubatın 25 ci Hb Klloü 1aat tS de yapalaca"llt 
6 _ lıtekliler iyi hal ve tic ret oda11 kij'ıdı ııibi veıikalarını beraber ıetirmelidirler. kded ı e.r c1r giin öğl~,..e kadar Halkevinc başrıarak isimlerini 

av ettırme eri bildirilir. 3 _ 6 

Kirahk ev 
Semerci/erde po.tane 

ca~duincle dört tarafa nıza• 
retı havi toı bir hane icara 
•eri/fcektir Doktorlara da 
eloe iıliclir. talipler balık pa• 
zarında 164 nrımcrola maj'a 
~oya maracaaı etmelidir. 

1-3 

~~~~~~~~G~a-y-r~i -~~enkul s ış il&nı 
Mahallesi 
1 skender paşa 

' ' 
' ' 
' ' 

So. 
kilise çikmasi 

' 
' 
' 

Nevi M. N. K.M.L. T ihale tarihi 
haıap hane 71 300 M, 2-3-93611azartesi 

, , 72 200 1 günü saat l 4de 
3 . ' ' ' 7 300 • ' 

' ' 70·89 500 ' ' ' 
' ' 75 2 o ' ' 

tuzla' çeş~e aya;tazyos ' ' 226 1 12'> : , ' 
, , istazyos ' ' 212 050 1 , ' 

iskendeı; paşa kalhane ' ' 240 150 1 , ' 
, , , a' sa 242•243 o2o • , , 
, , mekte-p arsa ve hane 4oo•437 300 R 1 , , 

yeni m, merdivenli haraphane 25 . 1 oo,.. E. . , , • 
D~t:TERDARLIKT AN Yukanda yazılı gayrı mankuJat pt§ıo para ıle satılacaktir talıp 
lerınyuzde 7,5 buçuk dıbozitolarile heraher defterdarhBa muracaatları,, J =4 


