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F,ndı, m b ü ü ko umak 
fındık m"stah ıll ıi i ku t r • 
nııık iç'n ilk v~ o ş u u· 
lac:12k en e Ji ve kestirme 
tedbir, bir f ndik müst· hsille 
ri book s: ola1c ktır. Trabzon 
da, Gireıu A.Ja, O dud .. , fuı • 
dı!c mü1t he'lle.ri tıırafmdan 
kurul c k 0 ıı ı. u b-nk lar, 
ekonomik v.ırlı • unn:de feyiıli o 
i~l'şmelere yo ç:..c k, fı tla· 
113 ku u'uşu da, '"UU t lehin 
Yli üyüşünde c ku vetli ve 
hiç f ş:ıuy n ve ş ş rt ıyan 
~ 2'Uılık ve reh erlık ro'fi ~il 
ıfa edtcektir. 

Fındık üst h 'ileri ban -
luııı, nıüst h ıh, yü sek faiz 
Yar111tktea s tıcıl ran kucağı ' lla dütaıekteo, • onls~·a amaa 
dedi rtmekten kurt racık, fiat 
laruı düşmesinde mühim, çok 
Dıiihim bir amıl oh: gelen mu· 
zır ve tahr;pkir .... emacetçiliği 
hemen ve kesin olarak orta · 
dan ke.ldu ılncaktır •. 

Bahçe ini imur için, mtıh· 
ıulüııü toplıım .li: içın, h.:ıtta 
IDııırını ıBıimak ıçıu mubtsç 
olduiu puayı ~kolaylıkla v~ 
çok yenlik şnrtlaıla keııdı 
bankasu:.dan tedcmk ~debıJe· 
cek, evetı ihtıy çı mu bu s.u 
rrtle tem111 ve t tının etm.ı 
olunc da, t lebıo, d ima ken 
diıuae rloi'u yuruyen t lebıo 
ô11ünde ei[dmıy(cck olan 
müıtahsil, aynı z m ud keD· 
di zararın;a it ust cc:uleo auu 
talep kaounlarınıo, uoımal 
Dıecruu.u tak p edıp gıtmt11i· 
ıu de buul aıış 01 .. c"ktır. 

Demek kı bız m tcşkıtatsız 
o!uıt.mnz. ve te~k.uat ı:z. kalışı· 
mu;, işi, ge ek mt.atc.bs!Ucr 
ve &crt.k ıbrac tcllar cephe • 
•i11ae11 te§kUaUcındır m Y1i 1 • 

lllıı )'Üıünatn, cko .. omık ka • 
il u.ııı r da z. m ıı z .. man aıec · 
talar&nı şeşmyo", par sı.& ve 
ço" P•r h b ıı ı..urn z mute • 
Yaıııtıerıa bLıla ık ıuaa balık 
•v!ımak yolundaki guyretieı i 
le, lehım ıde olan luıııunl r, 
aleyhuıuıe bıle çtvrıluıış o.u • 
) oı demek l N.tekım ııu üç 
1•& Öt.ce &.u ı et ~ e i. çakb du· 
uuua §vıbıt olauk , elde t.ol . 
lllthsu1 olmaoagı h lue, ıatckii 

·Ve: devama t ı pıet karş.ımıaa 

ırıııı da şuur uz cgıh§teruıi, 

t•le p koşlu~ca _onu o daha 
Çok eKılcrc:tt a"ha ço oııa 
kaışı k.oştu~ucu ,hayrettc:rie 
aörauk ve netace ~tıbarile de 
)Uıbıa1erce lıra _zar ra uir• 
Cilk. Nccieaa t.öyie oiau, 11ıç:D 
bu LC5ıpıız. z.ararıara keodı üze 
ri11uı.e çek tık, ıhtımai ki h~la 
•e bili bu ışın farkınea bale 
deauız ı 

l:Su zarar lııar d n, her ıeo_e 
lekeu tir ede11 bu zar rlı ~.k':= 
httlercıcn ıbret alarak §U Otl~ 
lllilzd.cki mthıul uıc\s.o:anı 

it•t~uı teuitulcılc n:ücehbu 
01du&unıuz halde kat gıl ma 
llltz. iii.ıuuaır. ı;ıu.hııulü yuıe 
Jl&ae pcuıan c:tır-c nıek cleıer 

l 3inci yd 

tatür 'e Suikast teşebbüsü maznunlarının 
ıı ~ . emes!nde müddei umumi iddinamesi 

1 i okudu ve suçluların 168 inci 
müt:ibince cezalancfırılmaıarını 

madde 
istedi 

A •kara 6 .. ~ Aca li>ke 
••ıkcı.•t yapmole '"'*bhiuii 
ile mcun•il •ıha•ı , mahalıe 
md•rine bu ıu•1a• Jevcı m 
cd lrniıtir. Ö;letlen önce ya· 
pılan g'zli CfJluc/e amm~ ı~· 
,_ 'd o'tırttk ilıome edılnaı, 
nı ' d l . d' o!an iki k .,inirı ila e '?'"t ın 

lenn :ı!i,.. Saat 15 Je a'iılan 
J 'k' 1:1e cılcni olarak yapı.an ı ın· 

ci ctl•ed• ise rci• ma.ır:an -
[ardan Arif oe üzeyire bazı 

aa~ller ıormu11tur. tevıii 
tah~ikat için bir talebleri 
Dıılcuap bulunmadığı hıuıııan 
ela riyaut tarafından ıoru. • 
lan ırıalcı f14Tfk m s:lıamı ui. 
di<:J ve 6ıırelc müd111faa oekili 
bir iatekleri olmatlılt ceoa. • 
bını vermiştir. Buııarı üzerı • 
ne maddei umumi idJiana 
muini 11rdetmiıtir. müddei 
umumi Bah 'l Arıkan 'ôriil ~ 
mekte. olan davanın herhanıc 
bir hornplo daoaıı olmaktan 
cok uzak olduğıına iş~retle 
~ize büyük Türk Mılletinc 
ve bütün dünya ellıdrına. bu 
ciaıJanın y'1:kuk 011 modern 
bir r~jım daocıı bulandagq 
nu ceıawıet:e ilan ediyorum, 

MALMÜDÜRÜN.ÜZ 
Abdullah Atuk 

Çok çıl•tkaa, çok kıymet 
li merkez Maimudürümüz bay 
Al:>e1ui1ab Atu" rahilııı.lıjıa 
dan dôlay1 lıoyeti 11hbıye ra· 
pozuyle üç ay iıtırah.t etmek 
mecGuriyetıle iııD almlf, mal· 
mü düdü:ıc: iş lerni bay Cem•la 
d:vretmıştir. iz.ali zamanan1 
mnlatyaaa ıeçirecek olan Ab· 
du ilah Atuiu ı oııdsn ıon~a. 
havası yabiı bir yere taya~' 
. i mıeldlii heyeti 11hbıyeuıa 
~e:•dıii ıeporda zikredilmekte 
d . J;Ju itıbaıla yülnek ve 

ır. . 
uk dei~r!i bir mabyecımız 

ç ve dahı yüı.ıek mevkı· olan, ü b. . 
erde ııöreceiimıze .. t ~ emız 1
1 D A Aluk, şehum .z -0 mıya · . 

den ba1k11 bir yere tıtyın oiu· 
Dacak demektir• 

R.abatıızhaıadan ve aynı 
d da ayrılac~aımızdan zaman a · 

.. tüı ü çok tec11ür - ct~~cıuau 
o Abdullah Atuıa ıyı •1•~ 
pıuı · · kıl r batlerle beraber ıyı me\' e 

de dıl~e~ri~z·:..----:~~=-: 
- 1 ıatmak iıtiyo.uk 
f iatlarka mutlak deatekıiz 
muti& ve .. ı. • 

h al cepheaıaı 11.0. u 
olıa ııtı 8f ncıık aıüıtı.b11ıler 
mak bıl k~rmak İflDİ bıraa 
baakat tıeeleadırmvbyiz • 
evvel te.d k aıüıtlhsJlleri tim· 
eğ'er ,ab' 'araya ıelerek keD 
dıde11 " k . . çanla batla onu -
di işlerıoı kea neticeyi elde 
şup ıer;e . bir fındık banka· 
e ıuıez, yanı . k t b 

temeUeriı::ı &tma eıe 
s:nı~ rmeı.leuf ÖL.Üı:DÜ%" 
büıune a-eT 
deki yıllar uirıyacak~~~:::e~ 

ü e kadar &Ol 
lar bud:D l'.Ok dııha aiır ola zarar .. • 
caldır • ~ . L 

Bekir Süliutı Bttcıd'_) -

di,}• baıladıfı idtliar:amuin 
d• da,,cnın ne bo.kımda11 l;,ir 
rrjim daru:saı oUağoın• alatoı 
""k h'3.di1elnin a7e ıucl11ların 
ıuikaat teıebbüıündelı.'i olaka 
forıntı dair t&hli/ine giriıir • 
lıen ıanfo,., söylEmiıhr : 

Tar ih ıizlerden uerdiğ;"niz. 
karardan bah•ederken büyük 
h-ıkimlarin büyük kaTarı diye 
bahudrcektir. R' Pm •ı.zın 
verdiğiniz hararltt bir kat 
d-ıh!t luıvıJdlenec~ktir. ıark 
inki~d ;ı bu kılrarm aydınlata 
Cfllt yolda kendiıini tli:ıruien 
d.-ılıa emin drrh~ kao.,etli 13· 
nacak oe öyle y{u·iıyecektir. 
Mü. ide.i umumi ba iddionam.e 
ı:nclı! ltıffaların ftJhıiydlcri 
ni memleket ti ıında T iırkiya 
aleyhinde ftılı,an loiı ,- t erme· 
ni çerlı.e. teıeklt6llerile ayRİ 
yolda yüraiyen tlilu hir la • 
kem t•ılı um oa.ıiyetluini 011. 

ıılıalara dayanar~lı ço/ıı w• • 
niı blr tahlile tabi futtaktan 
ıorıra •uçluların her l irini11 
alô.ka derecelerini teıbıt O• 
ua iz.ah eylemiıtir • 

Bahg Arikan idtlia~om•
ıini ıu ı6ı:lnle bitirmi,tir 
Hale mler ba iı dotr•dur 

Silah altına 
Yine italyada 

Ankara - ltalyada tayya 
rıt iıtıh',A!D ubitlarile 19US 
1906, 1907 ıınıflarıaın mG • 
head=ıler ıHAb albaa çairıl 
mııtır . 

Suriyede 
müsademeler 

yarahlar 
Ankara. - Berattan bildi· 

rildiiine iÖre Hamada Y•p• -
lan bir numayiıt~ biri Fran · 
ıız nbıti olmak üıre 11ker 
ve poliaten otuz iki kiti yara-
lanmı ştır. Şamda da pazarlar 
henüz kapalıdır. 

Habeşlere 
500 ~ahra 
Topugeldi .•• 

ItaJyanlara 
var ! 

a 1-1.. telefat 
ô 

Ankara - Adiıabahadan 
bild1rildiiia~ göre ecnebi 
meml ekeli erden Ha befiıtana 
b=11üı ıılua topu ıelmittlr. 

M ıkalleaia ilk bıtlarında 
uzun müddet kalm:f olan bir 
Avıupall~in if ıdesiae atfen 
Havu i j .ınıı Ha betlerin Tıııre 
cepheı:nde bırıı bir kallunıı 

ve bilhaau maneYi bir kalkı 
DlfD mali, bulunduklaranı ve 
habeılerin baskınlarla italyan-
lara aiır zayıat verdıkltrini 
ve habE •!erin bu uıill ile ma 
k•lleyi ysk1nda elleripe ıeçi• 
ncekledni y;;zmıktadar. 

ne tarafıntlcn qchıonı.:, kan 
6İ ifadeyi tclt.lil ctaeni~, hen· 
gi o"ko)'i ir.celu~niz f.u ;, 
gen• dofraciar. Ben biı!~n 
azmrmla millet v~ uatan Cfın 
>'~Jıaek Tör~ ceimh11riy4!tİ i'iin 
'ôl•ü f :trp~n hir türh hııkuk 
crıaayum 6~ni dinlc.. mik lüt • 
ff.t.nd11 bıılurıan •izlerde ayni 
hiı!e yilrı k 'eri farpan cim · 
huriyetin büyük ha/ııimle,.iıi -
niz ıiu ge rtiütüm b• Jaoa.yi 
öra1nüz.e gdirirk~n hey ıey 

Jen ecvel elimi ' af.cdcınıma. 

ltoymoıtum. ıimdi yine elim 
o vicd•nuı üzerind• anlım 

••malo.ra ciofrrı yükıelmiı 

bütün kavut t ve katlrdimle 
bcfırıyoram: karımızdaki 

m'umanlor Atatürkü onan 
ıahıiyctincle toplanan erim· 
laariyeti yıl.mc:lı iıtemiılcrdi. 
Ba bir hakikattır. •ı:ılerde 

bu lacıkiko tı hiuecl~cek gôre-
ı;ek ve !cabını yap~cakıtnı~ 

ı una b~nimle b•r2ber onyedi 
milyon T ürkünce imanı sar· 
•ılmQZ bir ıur.ttfl mıocfıdJür 
Sut;laların 168 nci madde 
macibfoce cezalandırılmala -
rmı iıtiyorum • 

B. Tahsin Üzer 
hueket etti 

Üçüncü umumi müfettiı bay 
TabıiD Uıer evvelki aün 
lımir yapuriyle lıtanbuldaa 

hareket etmittir Genel E11ı1 • 
pektö. ümüz puartui günii 
ıehrimiZfl yaııl olacaklardır 

Yangınlar 
ve ıtfaiyemız 

Üç aBo iç.inde biri tekke• 
biri pazar kapıda olmak 
üzere iki baca tutuımuı. bi· 
rer yaaıtn halini almak üzere 
iken etfaiyemizin hemen ye 
titmcıi ye baatırmuiyle önü • 
ae ıeçilmiıtir etfai"ecilerimi 
zi hemen her yaog oda 2öı 
terdUderi i ıyret ve h:zmetle· 
riadea ötüıii takdir ederiz. 

Qo'( müthi§ kar 
fırtınasl 

Ankara - bir tokyo telı 
rafı Japcıay4da )0 yaldaubeı i 
ıö . ülı11em :f çok ı:ddetli b"r 
j,ar f Jrtınulnın bük um ıüral 
iüııii bil lrmektedir • 

Kanıutay 
B'r aylık tatil yaptı 

Ankara - Kamutay dün 
kü to,ı>laabaında ıuzııameıinde 
bulunan maddeleıi müzakere 
vo kabul ettik.teD ıonra eldo 
mühim bir it kalmısmıı oldu 
io cibetle oıabir mut çarşım 
ba ıünil toplanmak üz.re d2ğı 
tılmııtar. 

Hadiseler ölenler 
Ankara - Berulh yeni • 

den badiıcler olmuı döıt kiti 
ilmüıtür. 

-
Cumlrtesi il 
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Yedi güı.ıde 2 defa Ç!k&r 

Di,ektörü, 8a~ya.zıcısı 
BEKiR SOKOTJ 

Zavalh 
Çamlıklar ! 
Yüzyıllık Çamlar 
Sıra daıa kesiliyor .. 

bu ıiditle Soiukııı .. .•• , 

.. Yeniyol " da, Soiukau 
Çıımlaklarınds.n birinia inuf 
ıtıca t abrip edildiği, yüz yıldı 
yetiıen o cuum çamların ııra 
dao kuildtgi hak~1oda acıl.tlı 
ve şüpheıiz •. çok b1klı bir 
ş • kiyet yaz•s o~u3u n. 

Çoktan beri sozuuuya 
çıkmadıinn için çımhldardaki 
tabribdıo dercces:ui bilmiyor 
dum. Oıuduium bo yazı üı:e. 
rine ıorduiD, ıo;uş:u rJ.u m 
edindiiim malum~t be;ıi d:ıb.ı 
çok miiteeııir etti, keıilon 

ç1ıular, beı, oıı , kuk, ıeU 
dciil, ıırad.ın keaHiyormuı 
ve tahribat " Y c1'iyol • da 
okuduiumuı t ik.ayet yazııındı 
denildıii gibi yalnız alt ıoiuk 
ıu yolu üzerindeki çamili'• 
münhuır olmayap PoHta yo -

luodaki çımlı~ta da alabildi 
iine gıdiyormuı ! 

Soiukıu 11yfiyaaioia, ve 
Trabzoı un eşsiz , bir zinetı, 
ıüıü olaa bu giz.al çnılıkhu 
y1llarca ~ hük f.a uet .; idaresinde 
kaldı, f .akat asıl hıayret edile· 
tflk uokta ıudııt ki, bunlar • 
dan baıdau, eı\ıu eline sıeç· 
ti idea ıonra ea biiyiik 
tahribata uğradı. Merakla gı • 
deD aelendea IOlUp öirendİKİ 
me gö ·e tahrip edilen her iki 
yoldaki ild çımlık da bde:ii 
ye ııaırları içinde· buhınuyor, 
yani bu tahıi i>at ıebria bir 
mahallcaiade vullu buluıarmuı 
Şeh;in güz~lliii balkın, bedıi 
ve ııbbi ibtiy.açlarile de ~·ilgı1İ 
olan veya olması liı:ımgelen 
belediyemizin de ' dikkatini 
çekecek bir mesele ile kartı 
karııya ıelmişiz d·.:mektir 1 

* • • 
Sojucıu çımlıldan bu ıa· 

retle hiçbir kimaeden ve hiç 
bir yerden mumane•t ıöımıyo 
rek kesile keı le ıii.:ıiia birin· 
de tarla haline gelecek, vo 
h•kikaten Trabzonun övündü· 
illmüı natürel filnlliiindea 
do aıtık bir eıer kalm.amıı 
olillcaktar. N~ ~cıldı gid:ı, ıao 
acılllı gö : ~ı1üı!.. 

M.A. 
MÜSAHABE 

C.H.P. ıiyorıkurul 
liaşkanlığından 

1 ı-ı-936 aah iünü :ık • 
ıamı aaat 19 da P •rti kın•i• 
nlonunda Gazi paıa kızo . ta 
oku1u D~rektöın ô .aer Sıtkı 
tarafından ( l\.nıiklopedl ı mu· 
aabeheler) ko.:ıuıuıııia ço·i iı· 

tif adı,,li b:r muıahebe yi<p;la -
csiıodıın auu eden yurthı • 
lartı. iel.:nd .. ı İ . 

Z·~lzcle 
A nkara - Boluda dün 

olduiu gibi bu~aa c e biri 
tidddli olmak üıere üç yer 
deprenmui olmuıtur. Hıur 
yoktur. 
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EKONOMİ 

Çifciye 
1 - Sayı.ta verdikten son· 

ra: Memleketi izde davarcdık 
ve verimleri daha reıiıebilir 
ve reJiıecektir de. 

Eskice olmakla beraber 
buıin için elimızde be.lunaa 
iıtatiıtiklere göre ekonomik 
buhran olduiu halde yine 
çıkat da tiftiii ayrı tutarsak 
yüa kıl zar i°'t• baiiuık kur 
sak ve yai gibi bayvaaii 
ürünlerde ve tartı ve nyıca 
eakisine nisbttle eşitlik b;raz 
bile çokluk vardır. Dütüklük 
bunların kıymetlerinde yalnız 
tiftik de her yöndeydi. Fakat 
kurulan bir L aç fa\:arikanıa 
bile yün t. f tik kd i• bi en ~ol 
ve önemliJerin kıymet düşük 
lüiü kaygU!!UllU kaldırı:ıcağıoı 
~üjdeleyen ipuçları göıüame· 
ge bi ş\amışt&r. F n brika b~ca· 
lnrı t~m!ıldc tütmeye bsı • 
layınca besbellidiıki hu üıüa 
lerimiz içten dışdsn bol alacı 
bularak kıymetlenecek ve ye• 
tiı'lliyerek kemiy,tce de ar -
tacakbr. 

Yine o iıhıliıtiklere balu. 
laraa k[ ır phk l: ıızu oğlak 
koç koyun keçi uiır çdu.t1 
fiatca ekıilmeder. yükıeliıte • 
dir davaılarımıza ha bakım -
danda istekliler çok oldujuna 
6eldektir. 

Şu hılde yakın gelecekte 
laem ür6t hem de kaaaphk 
için hayn.n aayıııaı çoialtmak 
jbtiylkcı doiıcaiı şüphesizdir 

Hükumet bıtyvınlarımllJD 
cinıini arıtma i• lüıümlii fen 
•ii tedbirleri almaktan ye 
üı ünlerini iıtaadariıe ve ide • 
rinzlerle kıymetleadirmektea 
biran boı kalmamakla bera • 
ber hayvan sayııının artmaalDl 
ve buleyicileı ia artık f&yda· 
lall~SllD& Hflt.mak Verriıile 
1&yımverg'sini indirmeğe karar 
vermiı ve k~mutaya bir ka • 
nun taılı.i'1 ıunmuı bululiU)Ol 
kamutayca all"tlarla onaylana 
caiında şüphe o'miyan bu 
h;,yırh ülkt ye J.u yüzdende 
gençlik 2ctirtcr 2iıa!e hiç tüp· 
be yokdur • 

Yüz nufuaa 350 ve on ki· 
lometre ikiltmrsine 500 koyan 
ve kıl keçi iaabet ede bir kaç 
ilimiz n111da çogı;nda ızala 
azala ayai ~üfuıta lCO d 
-ı - d en o çum e ~00 den eksik oldu. 
&unu istatistikler iÖstermek • 
tedir ki buaa iÖ?e bir nafaaa 

• o . - -
öğütler 

tek bir hayvaa bile düf •e • 
m~kte hele koyun on milyon 
h8fl pek az sreçmektedir. top 
raklarımız buaun dab~ dört 
bf'ş eıini bet\leye elveriıli 
olduiu halde Okadu ilerisine 
de gitm ~yelim: Karadeniz 
kıyf(arı r ibi dar toprakla çcv 
reklerde bu sayılar in 100 ve 
2QO den ışaiı düımemeıi ye· 
ter 2irülüue de geuiı yaylak 
ve otlarla kaph Doru Ye orta 
anadolu d• en az 200 ile 350 
ye olıun çıkm Hı gereklidır. 

Bundan ötürü ve·riinia 
azılmaaı ve yuTdun endüstri 
!eşmesi ıosaunda refo i lt ceii 
k.ı:ıancın büyüklüğü bilinerek 
l"n b~yvancılıa-•mızı . bolJ~n 
darmt.ğa ~ört elloeı suılm11la 

canla bcışla çalrşmı;lıy1z Bu 
faydıh yol mülkümü:ıün ka · 
pıuitcıine pek uyucu ve Hzı 
ıençliie krıvuşturucu cuınur 

arm•i~nlarınd~n biridir . 
2 - çifci topraldanırken 

Hızlı ve batarıkh adamlarla 
ilerleyİf yolunda bulunan e•· 
düstri, yad ellerden koparak 
nasılki geltceğc inanh diı:ç bir 
Türk işci ıınıfı lüretmiııe par 
ti hülfimeti dördüncil büyük 
kurultayda çiftciyi topraklan 
dırmak kararını almaklada 
memleket ıçia pek hayirli 
ve hay.tii bir atalım da.ha 
atmıs oluyor itc:i ve aufuıumu 
ıun dörtde üçünü tutan çifti 
ıenli eluaca ulus tabifi keyif 
lidir. 

Yuttdıt it bıide yava 
bağde lopıa;ına bıfılanınca 
)'Utt kuvvetlidir lıte Atatü.r· 
ldin,çehk Tüıkiyeıl böyle ku • 
ı ulmaktadtr , 

Zavallı köylü. sen eiemen 
li~ine eritinceye kadar 11lta· 
nat elinden nder çekmedin 
Kanın ıeud<n o'.may~nhua 
adak ıoyaal tarjbioi evrensel 
dilin silik ekeceiin yatacaiın 
ye1k ve olanıda zorbanın idi 
Nud~ yaşadın bu mutlu KÜU· 
leri görmek için can çekite· 
rek değilmi Bahtiyar köylü 
bun~an böy~ tapulu yu•an 
varlıklı tcprağtn olaca.k güzel 
dilin ıaklayacak ve yılnız 
parlak taıikin mutlu Türklü· 
iün ve sonrasız yurdun için 
çahıacakııa. 

Durma bol bol ve çeıit 
çtşit ekmene bak: tarlan hep 

- Ar ka•ı Üf te 1 

Mina Fon Barnhelm 
YAHUT 

Askerin Talihi 

Otelci - Benıe zunet • 
mem. bizimle ne kadu isterse 
ııkalaıııbilir. lakin poliı ile 
yahut bir ıabay ile olamaz. ;j 

Froylın - Biliyor muıu • 
nuı ile yıpahm, n-o yapmalı 

bay otelci ? Ben bura.da a&1ıl 
lıareket edeceğimi bilmiyorum 
bu yazılacak feyleri amcamın 
aelmUİDe kadar iCIİ bırakH .. 
nız daha iyi olur. Daha dün . 
amcamın gelmediiioin sebebi· 
ni ıöylemiıtim. Burada11 iki 
for11h meadede kazara ara • 
lıHı aaluıUandıinıt an çıkıp 
eJmt.di, Bu kıza oı~ k»iı 

rece fazlaya mıl olacak. Ea 
ıcyade ,~yirmi dört saat zarfın· 
da bana ulaıır. 

Otelci - Evet aayın na . 
J .ın onu bekliyelam. 

F roylan - O ıizin soru • 
\ 

larınıza daha iyi cevap vere 
bilir. o ne derece izahd veri· 
leceiini ve ne iş göıterileC'!ii 
ni ve nelerin ıöylenmiyeceiiaıi 
bilir. • Otelci - D~ha eyi. tabii 
t.tbit. Bir iCDÇ kızdan ( fran 
z;ıkayı ima eder bir çelıre ile) 
lıiçbirıe1 ıoru1m11, ciddi bir 
meteleyi, ciddi ionnlar ciddi. 
ıeUt Jıallıdcrlcr. 

(YENIY.OL) 

Froyhn - Amcan için 
oı:b lar hazırlanmak nıere mi 
dir Bay ot elci ? 

Otelci - Mükemmel sayın 
ba1an, her ıeye varıncaya ka 
dar mükemmel... 

Franziıka - Yine 11yı 
deier birini odadan çık11 • 
mak ıuretinde olmasaydı 

barı .• 
Otelci - Sayın bayan , 

Sakıonyalı bulfmeniz çok 
merhametli? 

Froylan - Evet bay otelci 
bunu hiç eyi yaparıadtoız. En 
iy1ıi bizi biç otele alm11;y • 
dınız. 

Utelci - Nasıl olur sayın 
bayan, nuıl olar __ } 

Fıoylaa - ,izim yüzümüz 
den bir subayın çıkarıldıiını 

ititiyoıum 
·Otelci - Lakin sayın ba· 

JID eaasea itten çıkarılmıı 
bir ıuo•y 

-- ----- - -_ -- - -- --

p -- !S!!:l!!E! 
• • arikcilik ne ımış ?f • • 

Ankan~ = Son günlerde 
matbuatta meınlekette 
tarıkat ve ufurücülük 
faaliyeti hakkında bazı 
neşriyat görülmektedir. 
Bu mesele hakkı ıda 
eJde et6ğimız doğru 
malumat şudur : 18 ka· 
nuni sani 1986 da iski· 
li~f e kayser ili Ahnıet 
inninde birini1 kanun. 
la memnu tarıkat faali. 
yet ini de Tam ettirmt'k 
için çalıştığı halier alı -

1 alyanlar 
Ankara -= 

Adisababadan 
Ha vasin 

alörak 
verd ' ği teeyyüd ~tme -
miş bir şa) ~&ya g;'re hir 
italyau kolunun cenup 
cepbes1nde yapt1ğı taar 
ruz muvaffakiyetsizliğe 
u~ramış İtalyanlar geri 
püskültülmltştü.: habrş 

ler 7o -nıtralyoz 3 ~ah 

Makallede 
italyeınların 

vaziyeti fena 
' Ankara - Royter ıjanıı 

g;-;yri resmi Habet kaynakla 
rınd .. n aldığı haberlere ~•tfe~ 
italyanların makalledeki vızi • . 
yetlerıntn habrşlerin adirrat 
tan otuz kilometre kadar 
cenubunda kaza.adakları muha 
rebeden ıonra daha ziyade fe 
nalıııtıiını bildirmekltdir. 

Dış siyasa 
Başbakanımız izahat 

veriyor 
Ankara __:_ Cümhuriyet 

halk partiıi kamutay gl'ubu 
dün topJaıı.m11 ve baıbakan 
lamd laönü ııenel siyasal du · 
rum h akktDda paıtiye iz•hat 
vermi ıtir . 

Somah 
Cephesinde 

Ankara - Som.ali cephe 
sinde d~ itaJyınların buluaı· 
na uK-reyın bir hıbet müfre· 
zeıının aiar zayıat verdiii 
bildirilmcktedi.ı. 

Froylaa - Olsun 
Otelci - Sonuaa kadar 

öyle kalacakbr 
Froylı:n - o .. ha fenaya 

belki çok deierli bir adamdı 
Otelci - Diyorum ya azli 

olmuf,. · 
F roylan - kralı, her de • 

ierli adamı bilmez. 
Otelci - Çok iyi bilir, 

hepsini bilir. 
Froylın - Hepıiae de· 

ier biçemeı. 

Otelci - Hepıi Befıenile • 
celderdi ejer ~akiıi ıibi Y•f~ 

ı laıdı subaylar harp uoaaın 
da öyle yaşıyorlardı ki : san 
ki harp . hiç bilmiyecekti. 
sa.nki_sonia ·,benim malımıza 

daima .. ellcıiı:ıde .. bu!P.11c!uncık 
lu Ş'mdi ~ütün oteller ve 
hanlar anlar ile dolu:- Eyfsi 
bir c;tcJti CDlıÜ- kıı ..-- pek 
dib.k,tlı d vnuıuJıdır. Ben 

narak kend;ei ve arka -
da~l iri hakkında usulen 
adli takibat yapılmış ve 
aramalard t filhakika 
nakşilık tarıkatınin mu 
adtlel bir şek.ilde gizlice 
ihya5ına çalış1ld1ğı tee -
bit ediJmiştir. Bunların 
bu tarıkat için temas ve 
muhaberede bulunduğu 
diğer bazı vilayetlerde 
de alakada Llar h:ıkk.ın • 
da adJi:icahJara tevessül 
edılmi§ti ... 

ne verdiler 

1 

ra topu 11 kamyon ele 
geçfrmişlerdir bir ital • 
yan resmi tebljğinde 

cenubda yeniden ileri 
harekete höşlamış olan 
general grazyani kuv • 
vt:tlerinin muhim huhu 
bat depolaı iele geçirdik 
lerini bildirmektedir. 

Kamutay da 
Memurin 
kanunu 

ADkara - Kamutayın bu 
iÜDkü toplanbıında memurı• 
kanuaun baıı maddeleriaiD 
deiittirilmesine ait olarak 
kabul edile• kanunda teadül 
kanuna bajh bir numerolu 
ced•eiin .. A ve B • serileri· 
ne da.bil memurlar ced•elin -
deki ücretli memuflaına sicil· 
lerinin bir ıuretiain bRpeki 
ı~te bailı olarak teıkil edile• 
cek sicil kalemine verilır.eai 
Ye ı:cillerde yürütülecek vu -
kuattau da muntazaman bıf 
vekiletia haberaar ediJmeıi 
ni &ö:ıeten hükull'ler vudır. 

Habeşler 
Sevinç içinde 

Ankara - Ra1 Seyyumaıa 
Makailenin ıimali ı.ırbiıind• 
daha ileriye doiru yüdlyüıe 
1ıeçtiii haberi Adiıababad• 
büyük ıeYinçler uyandırmııtır. 

but lıuın yfizünclen epeyce 
kaybettim. Buııua da paraıı 
bitmek üzere, deaerli eu••' 
claha olsa1dı ben de onu bir 
kaç aJ daha rahatca oturtur 
dum. Amma bir ıeyia eyiıi 

daha eyidir. Miiaa1ebet düt • 
miiıken ıöyleyeyim ıay•• b• 
1an, mücevherattan a11lat 
m11JDll 1 

F ı oylan - Biraı 

Otelci - ~•yın zabn1z aa• • lamaz olur mu ? Siıe bir yll • 
ıük 16ıtereceii'm. K1ymett•r 
bir yüıiik. Parmaiınııdald 
iİbi sıüzel, oaa baktakca hay ,. 
retlerde kalıyorum. s:ıinkl 
ne kadar benimkine beaıiyor. 
O, bakanız , ( mabfaz11ıada• 
Çlkararak Froylaaa .. ıatır ) 
ıanki bir atef.,, O. taaındaki 
pırlanta& S _ kirat vardar 

- Arkı•ı ,., 



Elıoromi 

Çiftç"ye 
öğudler 

-baıtar fı ikide-
ıiae yet cek 6rii •Ü.1 topr k 
huda çü Gmey cek ar:kan a 
taıun y ·c~ka-.n, Tef t:a.tl yar"Ç 
laranı hü'.tü ,et ne iÜoe Y P 
tmyor T rıın lı:uruı rı neye 
htp S«-u'n hep bizı;n için. 

l ü k ç•f•c a l Biruda öı t 
&iüd) ri dinle: Topr•ğİlllJZlD 

• 89 al umôl y.:ıoi kırk milyon 
donümü:ıe ta!ıil edilmekte bu 
ekimi\\ üçle .kisini buidr.y ve 
onun da y rıııı::ı ıırpa ve geri 
kalınını un çıkaran ibürlcri 
tutmakta olduğundan tarımda 
ea önemli yer buğ.:laydır o 
halde her çeş t tohum saçmak 
la ber1:.ber en ço'-' diklut edı· 
lect:k odur yılda yüz yumi 
mil)OD ton tutan liCUD buiday 
ii:e i111inia yedi mıl)OD tonu 
bizde çıkardı Genel ı 4Vi.f ik 
baçu1' milyoo tona düıürdü 
•e yabaı:.cı buiday aldıi;m ı 
yıllarda oldu eski tartiyı bul • 
maia Çilııırken birde ek oı:o 
mık bubraDıD çaıma11 buiday 
deierini mal olma fıabndan 
da •ıalatmaia baıladı alının 
tedbirlerle artma yönünden 
baiÜD iiritd~n ku tulduğumuı 
zibi k1ymeti denkleşlh·en ko· 
ruma kanunu kayiuyu kaldt 
rcla aı tık arbr&rak eskisi itbi 
çıkata baılımaaıııa eaıel ka 
madı 

Ürünüa bol aha11a11acia 
toprak cıtıioın ye bavaaıa 
etkaıi olmakla beraber bUai 
ıııa tohum ye araçlarında 
bil)Cı~ roıl., tarci•r ç.ak 1er 
ekıvermc.kle ilrüt ilıemeı bir 
hekt~ra.ın danımırkada 3000 
B ,Jçika ve fekmeakt' • 250.l 
lnıiltcn ve Almaııyada 21 oo 
Franıada 1500 1'aaadada 
1300 kılo sı\bı türlü buiday 
aham111 toprak ve havada11 
ıonra toaumlan ıeçme ye 
tem1ıltme ye ilaçlama tarla • 
ları iüöreleme iyi it hk•m'a. ı 
Yerııli ve kur•ia da•anıkh 
tohumlar kullanma derecele 
ri11dea ileri ııelmektedir. 

Ba11lar1 sıöıetaaeyen ,mem • 
leketlerde bir hektarın nrimi 
SOJ le aifıayet looo aruında 
dır biz.de oıtrlama alınaa 1 1 oo 
kilo demiacek iuh edilen 
aebeblerden dolayı her yerde 
bir olmayip - 45: 25oo -kılo 
ara11ada oynar çoiuD alabilme 
li ki ucun mal olarak alıcı 
balıun ekıci de ço~ yorulma • 
ıta • 

Söıüıa kıı ıı, aaııl çılııaca 
iını keatiraıek HDa düıer 
Aaıia111 iıcealıii• Pil•J•~k 
tır, Her türlü ~enel tedbırler 
İH bükuınetımııce boılaama • 
maktadır. 

s~a o yanda taaalaaaa ı 
OLKÜ 

Zay i teskere 
Aıkeri tcıbiı tezkeremi 

kaaaen zayi etti• JCDİIİDİ 
alac aaıaiJan cskiıiniıı hükmü 
ol•adıı•nı ilin eylerim • 

Bekir oaullarnıd&lD yuı;.UI 
o1lu Ali • 

Zayi tezkere . 
Aıkeri terhiı tezkere•• 

kasaea zafi etti• reaiaıni _ 
alacaiımdaın eskiı'nin hük 111u 
olmatlaiıDı illa eylerim • 
llna oiulları•daa baaaD ojlu 

Oı••• 

Paristeki 
Görüşme har 
Dış bakanım zı~ 

tema§ lan 
Ankara - Puiste bulun 

makta •lan Ro•ıaya kralı 
karol Dü• Tevfik Rüştü ata· 
ıı kabal etmiıtir. D.ı baka -
aımıı ayui umrıada Fran11 
tıc:aret bakaaı ile de Türkiye 
fra•ıa ticaret münuebetleri 
etrafıada ıöröşm<ııttir Roman. 
ya kralı Pelit Pariıiyen ıu:e 
teaine Loacira ve Paritte 
yapıisn kocuımalar neticcı:a 
de {Goıpakb muJcıinde bü. 
yük tcrakkiler f 'pıldığını 
ıöylemiştir bu r-:zeteoın di· 
ier bir taraf taa aldı2ı bir 
habere ıöre bulı.u kuah chş 
jıleri hakacına bu1 iar'ıtan 
\Dılletler cemiydi paktına 
münberete ve milletler cemi· 
yeti ıle mü.11ir tarzda teşriki 
me1&iye amade olduinnu bil· 
dirm'şttr iene parııtcn veri· 
len dıier bir bı.bere nn .. ran 
Bulg.ar kraıı lngılterenin tııak· .J 
lıf ıne kartı :balkan pakt • ı 
Buliariıtaıno ıimdilık iİrme· 
ıine imkin olmaJıiını ıöyle • 
mittir. 

ltalyanlardan 
bir çok esir 

Ankara - Ad'ubabadıa 
T8tilen bir, habere iÖre ba · 
beıler aıııız a yıpbldan bir 
hCcumda italy:ııılarc!en ~ir 
çok eair almış1ardır bunlar 
arH!ada yükıek ı üt beli bir 
italyaa ı.eıbitiainde bulucduiu 
ıö yleaiyor , 

Un eı<siltmesi 
Siie s rınalma 

komi ) ouun<lau 
1- E :r.U!um kıbLtı ih~iya· 

cı için (300001 ) kilo ikinci 
nevi fabrika unu satın alına 
caktır. 

2-Münakuuı kapalı zarf 
la olacaktır • 

3 - Teminata aıuvakkatası 
(2925) liradır • 

4 - lbaleıi 15 ıubat 936 
günü iaat l l dedir. 

5 - lstekhlerin ıırtnameyi 
görmek üıre beır guıı ve mü 
uakaaaya iştirak edecekleri 
mus.yyen gün ve ıialtaD bir 
ıut evv l kenunun 32,33,34 
nci maddeleri uıucihiııce ı· rf· 
laruıı \ı om'syonil verm'ı olma 
ıı lazımdır . 

6 Münak::.ı;;nın kor sata 
oalr&.a Lromiıyonuada icra edi 
leceii ilin olunur. 3 - 4 

Satlfk 
ttane 
Erdoğdu mıhııllesi kar•iO 

lu arkasında zcr.iin uıarctli 
ve daima güneşli bir cöaüm 
bahçeyi hivi üstt~ ve altta 
dö:l oda iki aofıoyı ve aarnıç 
tet\diituu muhtevi bir ev 
sıtlıktır. 

Mürncaat yeri : 
Bakıo~lu çoı ue yanında 

tütüncü S:llıh Sab:i 4 - 4 
Z-ıyi makbuz 

12-7-933 T&rihinde ıu 

yoluııvn tae>jri içia belediye -
dtn almıı o\duium beı liralık 
dibozito mak~uzuma zayi 
ettim Hl'nıil o~3lıdtiını illa 
eyl uim. 

Hlsıeyin Pektr 

Sıhife 5 
i:C: !!ZLE2 ZL!22 :ı::zc: 

40 Lira ayhk bir ~ayan 
• 
ışyar aranıyor. 

• w 
HALKEVI BAŞKANLIGıNDAN 

Evimiz idare o. kütüphane m•mur/a~a ile ayda bir defa 
11eri/mui mulıarrer o!a.ı l~mıil lıintle lao:&if edilmek ıber• 
ayda 40 lira ücrdli bir boyan iıvara ihtiyac oordır • 
l.tekliler her gün öfl J}'e kadar Hallceuin• baıourala iaimlerini 
kaydettirmeleri bildirilir. l - 6 

Kızılay Heyeti nmumiye 
üyele•ine 

Kızılay başka lığından ~ 
Cemiy .. ti ıı'zhı •~nelik konırall 17 -2 -936 p:ı.urtui 2üoü 

ıaat 20 de kızıl•J bionınpı y:ıpılıcaiıadan ıelmen'zi dilui• 
2 _3 

=-===-==--
~~~~~~~~AA~~9~~~~~ 

~ UCUZLUK ) 
( ~1evsim:ıı e.;J zorif Kuma~ları gc·lmi§tİr. 5} 
€ Badema tekmil ıbtiyaçlarnn uczz b1r fiatla )} « . ) 
<< ANDELIP mağazası >> 
(\TEMİN EDER İSTİFADE EDİNİZ>) 

<< K. 1 k H 1> << tra 1 ane • ANDELİPE Maracaat /) 
ıl 2-10 iL 
F~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Çok 

Aşılı meyva 
fidanları 

ucuz olarak 
Uzan!okakta 

Kurbet oğlu 
HASAN 

Ustada bul.ırEunuz. 
Tam mevsımıdır. 

Gayri menkul satış artırma ilanı 

Mahallesi c: ..,o. Nevi M.N. K.M.L. ihale tarihi T 

J skender paşa rağ1n oğlu 540 m. m, a":'sa 549·550·551 200 19-2-936 çarşamba E. 
günü saat l 4de 

tabak yan 210 532 5ı> ' 
' ' ' ' ' 1 

Kahraman oğlu 135 527 6t) ' 
' ' ' ' ' • 

75 526 25 ' 
' ' ' ' ' ' 1 

'3) 523·524·525 5o ' 
' ' ' ' ' 1 , 

188 ' ' 519 50 ' 
' ' ' ' ' 

220 ' ' 517·518 40 ' 
' ' ' ' • 

120 ' ' 516 30 ' 
' ' ' ' ' 

' fabrika harap iki oda 487 lo"> ' ' ' 
• 

' ' oklu dere mutbak avluiki odal• avlı 426 loo ' ' ' 
DEFTERDARLIKTAN a 
Yukanda eveafi yazılı gayri •uenkuıatıu mülkiyeleri pe~in para ile artırmaya 

ların yüzde 7 buçuk dipozitolarile de~terdad1ğa muracaatları 
çıkarılmıştır talip olan• 

2-4 

Gayri menkul satış artırma ilanı 

~lahalltAsi Sokağı Nevi M. n. M. k, L. ihıle tarihı T 

lskender daşa Kilise bir oda ve avlu ao:ın. 432 75 21-2= 935 çuma M 
)) Limonlu 150 m. m. arsa 357 5o günü saaa 14 de 1 

) Fabrika 250 J) » 493•!94 75 ) ) 1 

)) )) haema fabrika arsa~ı 484 400 ı ] rus 
dört duvar mevcut 

)) maruf oğlu 3o m.m. arsa 482 lo ] ] m. 
» )) . loo )) » 478 Sıı ) ) )) 

» acem orrlu üstünde l oda 1 sofa 473 75 ) ) rus 
o 

altında ahur 
Yeni curoai Z, Yeni cunıa 396 m.m. arsa • 56·57 125 [ ) • e • 
Firenkhisar mısuyan 93 )) )) 123 5o ) ) )) 

» kani ta harap hane 17 300 ) ) e. 

DEFTERDAF~LIKTAN; 

Yukarıda evsafi yszılı gayri menkulahn mülkiyetleri pe~in para ile artırmaya çıkarılmıştır talip ol n 
ların yüzde 7 buçuk dipozitolarile defterdarlıga muracaatları 2-4 

3 



4 Sahife (YENIYOL) 
~~~~~~~ıe!!l~.a--~~~~~!~~~--~~~~lmllım..;;w~;.:._-=:=oıii~$~·~as~-~~~~~~~~:~~~~~·~----~ 

DANESI 
Dört kuruştur 

BONE 
Yıllı t 500 , Altı aylığı .300 ,. 

Üç aylıtı 17S karu,tar /16.·ı •atcrı 15 lıar•ıtar Rclıldmlar 
Pa~arlıfa tabiJir. 

QARŞAMBA Ç"k 
lcu ARTESI 1 ar GAZETE VE BASIMEVİ -~ 7 rr:=- 1 =;= o 

Dünyanın bütün neşriyat istasyonlarının günü gününe havadisini, 
musikinin zevk ve ahenğini, fenn·n so~ merhale ve tekniğini 

ve Radyodan beklenilen büt .. n varlıkları 

535 
16 • 2000 metre 

ber daJıa 

YALNIZ 

TRABZON VE • • HAYALiSi 

16 • 2000 metre 
her dalı• 

{ DiKKAT : P HILIPS lımine benzer marlcalerJon •a'ınınıs ! 
~~~~~~~~~ 

16 - 2000 metre 
her dalı• ~ 

6 Lamba 
aktimiilltörlii 

- ._. .. -~ 

RADYO~ARINDA 
BULABİLİRSiNİZ 

w 

DEPOSu : KABA OGLU MEHMET NURi 
Kunduracılar Ccddesi ~g 86 

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

Tapu müdüriyelioden Gayri menkul satış artırma ilani Üç tar ftan yol ve bir ta· 
r ft n geııç i• .. •erueleri 
hsneıi ve b oiln Hmi 
h neaile m bdut: &ısı, 

Mahallesi Sokağı Nevi m.n. K.m. ta. ihale. T. 

Ayafılbo mıh lluinde yen· 
yol sokaiınd kain bir kıt~ 
ara bekir oiullanndu~ Hü-
aeyuı o2iu Mebaı.edıc matı iken 
334 ıenuiude öleı t: k , ereae • 
si bu hın ıı oaJu Hcu -.ıiıı aı 
(. A 1 ti 
~ur au ııın h ıa:da kaydi 
bulunm dıiıodan ıtnttaiz ta • 
ı rruf tta tcacilini talep 
ı . ey 
ıe e ı üzerine ~ a yeı e bır 

ay~i .b ~ idci& edenler vıraa 
taııbı ıliııdeın iti buen J O 
gün ı nra 18 şubat ıalı ıüaü 
ın t 1 ide Moe öidile .. a.. d . . · • ... ıın en 
bır dıyeüeii olanJuın oraya 
ielmelcri veyahut itirazlar ı 
bu üddet zarfında tapu ~=· 
dCırlü&üne göstermeleri ilin 
olunur • 

: üccar 
kulu bu 
!darc heyeti riyasetinden 

U umi içtım günü tayini 
olanan 7-2--936 alsı mı ıa .. 
at yirmide tkıcıiytl oJmadı • 
iından niu u menin 16 ıncı 
maddt si ucil:ıir.ce umumi iırt· 

A 17 o ~ 1 
mıı -~-9~6 tı.r ı b ice rııt 
la) D ~n~ıtui iÜtü ılsı•aıı 
ı d yıı mıye t lık edı'lm· 1 d .. . ,, o. 
uguıı~ D d;. in:i u~J ıın içti 

gel eleri 'ric o!uııur. 

. L. ımamecı 

Ke 'Der kaya 200 m.m.Lir oda 1 mutabak 64 ıoo 24-2-931 e 
)) 200 m.m.ars&vevafti~kilisesı 65 loo pız~rtesi • )) • 19 m.ın. ar@a 66 loo git. s. 14 de 
» Ayasotiri üstünde iki oda altında blr 77 78 2o ' r 
» • odalı harap hane 250 ' ' m 
» • harap bir oda 79 • ' 

e 

• Ayasotiri 80 5o • • r 
1 1 250 m.m. arsa 84 • • r 

• adamcı oğlu 85 /25 • • r 

• Ayasotiri harap bir oda 115 5o • • r 

• • • 99 75 • • r 
1 adamcı oglu ı! 1o1 Joo • • r 
1 • 250 mm. arsa 118 l2o 

DEFTERDARLIKTAN 
. Yukanda yazılı gayri mankuJat peşın para ile ıatılacaktir artırma günü hizalarında g .. steıılmi~tir • 

talıp olanların yüzde 7,5 buçuk dıbozitolarile heraber defterdarlığa muracaatları • 1 = 4 

v-~~i..~~~~ 
j~ EŞSiZ fnf 
I~ MODA KOLONYALARI Poi 
ı~ Moda mağazasında P.ı 
I~ Buluf'ur.. P.ı 

~~-ı =ın~ 

• . . ' , . . 

Necmettin Özcanh 

~sk:e:ri hastan.esi 
kulak r.c.. "t:ttehassısı 
Hastalarını Semerciler ba§ında Halit 
eczanesı üstündeki muayene evinde 

kabul ve tedavi tder •• 

• 

., 

-


