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----------------~----------------S yin umumi müfett,şimiz 
P rtvinde konferans verdiler., 

Artvin ( Öıel ) 

Ü ,üocü Uaıumi ınüfct • 
tiı T. Uzer dö t gün e•vel 
Tr • .,zoad.u Rı:ı.e Hopl\ sahil 
yolu il4' Ye birer gece fındıklı 
Ye Maradet nahiyelerinde kal· 
mık ıuretıle Arhini t·rif t-t· 
mii iki g ce burada kalın 
miufırimız htlkevi ıinema · 
ıında kıpıtıl ıyon devrile Cu· 

konferana vermek 1suretiJe h111· 
yan ve bayi rt11n mürekkep 
kala fJ lık bir münevver ve 
halk t~~- !:::.:mıı irş.t dıJi;f 
bu naile ıle h•r ıel'ş;nde 
Ço•ub viJiyetinin her tarafın· 
da ehemmiyetli ilerleme faali 
yctône phid oldakl.,IDI ve 
ıeçen ıene doiu illerini tef· 
tit buyur.n Büyük bıtbak.ı -
aın bu ıllerin inkitafı vo!unda 

muriyt.t devra aruında ve· ki yüksek arzularım 11n hu 
Jıayıa müıtenit makayfseJer auratle tabıkkuk etmekte ol· 
yapmak ve Türk tarihi varlı· duiuııu görmekle aevinç Ye 
i•nda bir iıti Jil hücc~ti ha· ıutur duyduklarını ifade ba 
linde duun Lozan muabadni yurmuılardır . 
mevzua üzerinde kiymetli bi~ Alper 

SAYIN TAHSİN UZER 
KARSA HAREKET ETTİLER .• 

Arh'İD ( Ôıel ) 

Üç ıüaden bMi Artvlni ıereflendiren ÜçÜ'lCÜ umumi •üfe!tit 
Tabıia uıer bogün Çoruh Yaliıi R@'fik Koraltanıda berabe11ae 
alarak ~rdahaa yo!iyle Keraa barakd etmitlerdir. 

ALPER 

Boğazlar konferansında 

ingiliz projesinin müzakeresi ! 
Boğ-azlar konferansı dünden itibaren iı:ııil"ıleriza teklıf ettik 

leri yeni mukavele proj eıioi müzakereye baılamıttır. 

Londradaki habeş elçisi 
acı bir beyanname neşretti ... 

Loıadradaki H11beı eJçiıi mahkum edılmit bir millet namına 
inıilizlere bıta ben bir bey~nname neı re dere" Hı beıiıta~ın it•.l • 
yanlar tarafından İff l edilmit oJaa kıımınuı müdafaa11 ıçıa b ç 
olma:na iki milyon iDgiliz liraıı ikra111tta balaamaaıaı i•temiıtir 

ikramiye 
ha\ alesi geldi 

Ş .. h:t yztimlerile m lôlleria 
936 acneai ikramiyeleri bava· 
leaiDİD sıeldijı haber alınmıı· 
ttr. aJi1'adarların aıkeriik ıu· 
beaine müracaatlan lizımıel· 
• , ktedir. 

Az Öz 

Soğuksu ıçm 
Trabzonaun tabii güıeili· 

iiae t'fl z ıüıellikJe katan 
ıoiukıu biraz bakım, biraz 
korama iıter. 

Soiukıuyua güzelleımeai 
va ıüıelicıtmfmesı için her 
ıeyd•n önce tu iÜztl ve eı· 
ı'ı uyf yeye btlkın nibeti· 
ni artır cık tedbirler alınma· 
lı, ıoiuluu ıenleıımelıdir. Hal· 
kıa uenliii bakımından yapı· 
lacak önemli bır ııttr ba .. ıo · 
ia~ıuya balkıa raibetini çe 
Tirmek için ilk yapılacık İf, 
Dak1l va11ta11 itini halletmek· 
le b•ılar • 

Soiulraaya ı· dip ıelea 
otomo\;>iUer&a tabi tutulduiu 
l•rip ıartJar ve kayitler, ba 
•tıiz mevkıi çoraklatmak • 
Tam Ye ba1kıa 11ibk hakla· 
rıaa balta vnrmaktaa baıka 
laiç bir 'ıe yaramaz , Dojru · 
111 luynt ediyo .. uı belediye· 
•~ıa · u ittı t.luadıiı daıamı l 
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Gü:tl.d.elik: 

YENiYOL 
Artı• 6Ün muele•i olmaı · 

tar, Ş•lıil , malateoiyaf itibe· 
rile y•pyeni bir felare arzede 
celı, Doiu illerinin A.öyl•r• 
oarınca)'a iratlar lan türlü lıal 
Jıınma /aaber/erini laet •a6a/a 
•İzı 6etirıcek olan 

Yeniyol' u 
Sabırıı:al&lıla belıle,,iniz • 

GündeJık 

Yeuivol 
loo paraya Htılacak, yıllık 

At>oaesı 7So karaı 
olacaktır • 
Gündelik 
l'eniyoI 

illa f ıatlarıada da bil yük 
teaıilat yapmakta , i ia ııtar 
fiatlarıa• oa.beı kuraıtaa beı 
kuruıı iadirmektedir • 

Fınrfık: 
Müst ahsılleri 
b~rleşiniz 

VE lllR BANKA 
KURUNUZ .. 

En küçüiüaüıde en bG· 
yüiünüze yanı -:a az ıstila· 
Hl yapaaın11dan en çok is 
tihnl yapaaıaııa kadar be 
piaiz ba birleıme, koau9m1, 
dertleşme ~e nihayet bir 
banka kurma 1htr7ac1aın 
dııında deiılııaiı , b'piniz 
bu ıhtiyaçla kaarııkarııya•ı 
aız, çünkü bepiniı ihtiyaç 
ıç ndesınaz, yardtma mub • 
laÇllD1% .• 

Ba ıhtiyaç ber H•e, bat-
ta ıcnenin ber ayında ke• · 
dini iÖıterir. Ô y!eykea der· 
dıaızın aııl öz dtrmaanı• 
hulm•ia çairşmaı, eıreti, 
derme çalma teJIPirlerle ıü. 
aüaüıi ıünliilr. ilatiyacıaızt 
nvmak iıter.ıaadu baadaa, 
daldaki Ye h•tta ~ok kerre 
çoiuauı daba yaratdmamıı 
oia11 fındıinuzı ıly, kartı· 
Jık tutara ve karı lak iöıte· 
rerek, aiır kiiftıtt ye maa 
raflara katlanarak, bır oka. 
dar da yüz kızartmak ıare· 
tile para ahı ıınızl 

Ş11 öaemla noktayı iyi bi 
lınız ve biç U"aulmay•nız kı, 
derdİDIZlD, dertlertDIZIP 1 Cer• 
maaını ancak keadıaıı bu 
Jacak, kendi öı ıbtiyf!tın 21 

keadı öı tedbırleraaime kar 
tıhyacakııaız •• 

O caaım mEhaulimüziia 
çok defa deieraadua çolr. 
ııaiı fıatlarJa elinızdea çık· 
tııını bemea her )'U ıörir· 
ıünüz ! mabaiUüDüıii dejer 
fıatile ıatm•k, ihtiyaçlaıaaı 
zı maarafaı& Ye kü!fetaiz 
kartdımak içi• tek bir ~are 
vardır : bütüa fıadık müa · 
tabıilleriaia birleımeai, ko · 
aaımaıı , dertleı •eai bir 
« Fnadık •iiıtabaıUer baa. 
kaıı » kurmall l 

Bu baaka d•aalalardaa 
kurulacak, buıiinkil damla. 
lar yarın ltüyük bir ıöl ola· 
cactar ••• 

Hitler: 
Almanya yeniden 

silahlanacak! 
B. Haller ıöy(ediii bir aa· 

tukda demiıtirki Alaaayaaaa 
yeaidea ailib1aamı11 bafb ba· 
ııaa bızi• partimiıia meYel 
diyetiai muhakkak ıöıterecek 
bir hıdiaedir • iakaııı. lmıZJa 
biiyiik ıayeai Almaa •illeti· 
aia vabdetidit. _ 

Şovyeı Rusyada 
Şenhkler 

SoY7et Raı1ada alta te•· 
•uz kaauai eıaıi liDll mllaa 
aebetile büyük t••lilder Ye 
ıpor eileaceleri Japdm11d•r. 

Yaşar atac 
Orcia teııraf mılaabere 

memurluiaadaa t•lari•iz ma• 
habere memurlaiaaa ta,U. 
olaaıD Yııar atac ıelmit , 
••ıifeliae bııluaııtar • 

DiY'elı.törü , Bıuya~ıcı6ı BEK 1R SÜKOTJ 

SÜ 1 UNLARl\11Z ŞlKA YETLEHE ACIK fJR . 

8 Temmuz 1936 Çcırıamba 

Atatürkle 
Sekiz·nci Edvard 

ar· sı&da 
Ankara - İDıiliz kralının 

yıldöaümü •İİDHebetile Ata -
t6rk He aekiıiaci Edvard ara· 
aıad• tebrik ve teşekkür t~l · 
ırafıuı teatj edilmittir. 

llAŞBAKA~LA 

AJman Elçisi 
arasında 

Ankara - Baıbakan lı · 
met laöaü ile Almaa büyük 
elçiıi araaında 8atbakanımı • 
1111 Haydelberı üııiveraiteıi 
f ab i eoktorluiuua ıeçilmui 
mÜQH~ betile tebrik ve teıek· 
kür telırafları teati edilmittir 

HAVA 
On lıeı yirmi gintl•n bari 

ıitltleıli •ıcolılar hültüm •ar• 
m e la t • , yaf murıadalıtan 
renfberlar ıikayet etmekte· 
tiıler • 

Dlln •atanalı halinde tla· 
f8ft ftaJcrıt fabak 6•~en yaj• 
naar belılen•n iatıfatleyi temin 
•tl•memiı , toprafa ancalı 
ilci • canıim iratlar iılemiıtir • 

Sıcalı oe karalı tleoam 
ediyor • -lRIIHAL 

Bir •adtlett .. beri nlaat· 
ıız balaaa• eaki tiiccarlanmıa 
daa Eıref battdoiJu irtihal 
etmittir. Ceaaıeaiain ikıadi· 
dea evvel kaldmJacaiı haber 
alaamııtar. taaridan rahmet 
diler ailui erkanını bziyet 
beyan eyleriz. 

• 

Yedi ründe iki defa ~ıkarl 1 
-----~-----

Trakyada 
Hayvancılığın 

ka kınına tedbirleri 
Ankar• - Trakyada laay-

vancılıi'an kalk:nması iç"n zi • 
raat vekaletince çiz'len enemft 
pli»ının tııatb'kun bıılaa • 
mışdır. 

Bu yıl vilayetlerin ve köy 
lerin bütçelerine her Çt"fİt 
damızlık için o4uz bin lıra ka 
dar bir para ayrılmışdır. yine 
zirLat vekalctin111 Trakyaya 
göıırlerdiği organ:zuyon mü· 
tebr aaııı yeni kredi koopera 
tif ı ıinin daha çakuk form ali· 
tele, inin tamamlanmaaı emrini 
alm•ıdır. altı kooperatifin ye· 
ni ti'JUlmelclerinin pek yakıa 
da arkaıı aI.nacakdır. -SOGUKSU 

1ÇIN ••• 
llugüu hır t9plantı 

yapılıyor 
Soiulnudı 7eri olup da 

yaz' ia çıkanlarua duydukları 
bir ıbtiyaç dolayııile bu2üa 
Hat on üçte ıehir kuJübüade 
toplanarak Soğuksu aayfiye· 
ıiai aakil ve imar Ye koru -
ma bakımıadaıa ~htiyaçlarıaı 
konuımak, Soiukıu meYkiin· 
den yalnız bugüıakil ıakialeri · 
ni11 deiil, şehir hılkıatn da 
iıtıf•dcıini temi11 etmek mak· 

1 
aad ıe ıarbay vekili Kamil 
Dedeotı. tarafmdaa tlaYet 
edil.n tlerdir . 

Bu toplantıda halkın ııhbat 
ve iıbrabatine yarayacak caa· 
b menuların yalnız konuşul· 
m11ını deiil bu uiurd~ gere· 

· ken tedbitleria de alanacaiın1 
ummak iıter·ı ! 

GÖZE QAAPAN 

Soğuksuya gitme gelme ! 
Şolerl•r• yapılan ıehlif, laallıı tla maltine ••h;pierini tle 

i:arar etmılıte oe lu~ananlar 111lnıs /tariften bi:ıe 6enain la•tilı, 
parfa o• maleine •at :ınlarJır . • • 

Cumutui sıüaiiadea berı Soiu1uuya g4dealer Ye gitmek 
mecburiyetinde bal~aıalaı bilyük, yenilmez çetialiklerle karıı · 
l•ımaktadnlar. O ıüae kadar JÜı kuruta çıkalan yerler için 
Camarteıi ı&aiiadea beri yilı em kur111 Otomobil ücrt:ti iıte1t
mektedir . Hıari makıaeain yaaıaa gitaeaiı mıkine sahibini• 
ıa ıöılerile karıılıaıyorsaaaz : 

- Belediyentn tebliii Yar, IOiakıayua banıi nokta•ına fİ• 
deraeaiz ıidiniı, çifteçımbk yol•yle kiurna ıemti•e doiru azua 
uzua dolqılacık çifteçeım :sler üzerinden çdulacak, telıiztepe 
1ola11a kavaıalacak, oadaa ıonra pal•ı Ye polita mevkilerine 
inilecektir. Tabii bakadar yol dolaımam•zı makabil ıiz de yüz 
elli karq Yerecelrıiaiıl 

$of6rleria bukadaT azaa Ye lil6ntlili1 yol iç"a iıtadikleri yüz 
elli karuı iıtemelui laak111 bir talep deiil. batta çok iaaafh 
laarelıettir de .• 

o,ı.,. bir ıaat laiç d•r•adaa benzia yakan, l11tik parça-
ıa,.. , Ye ıize akta• yort•• artı• kaa ter içiade iıiaiıdea 
çaktaktaa aoara karubldar altanda bemea beme11 bir devri ilem 
••J•h•ti 1aptaraa oto•obil aılaipleri yüz eUi karat iıte•Hiııler 
ele ae 1apııalar ? ! Yiae çok iaaafJi imitler doiraıa : Beledi· 
Y•J•, lliıi nahak yere dolııtırdıiıaız ta aeJr;z kiJometrelik yol 
ye Jortaalak içi• ae lic:ret verilmek liıımıa bir ehli vukuf hey-
eti •arifetile bana teı'oit edir.. deaelerdi ae yapardı Belediye 
ye •• J•parclak biz ? 1 

Halk aoyalayor, makiaec•ler iırar ediliyor, ıoiakıu körletiyor 
puar ılaleri 1ö1le bir laay~ alaak}ıtiyea halk bu l~zumıuı kulfet 
Y• •••.aftaa kaçarak yerıade boıalup durayor.. ıkt:11t, ııhbat 
•e iıtiraltat l.akı•lanadaa bakıdar zırırla olan bu tebliid 
k11aaaa kim? en 
H:ç ılpbe yo~ ki yalaıı Ye yılaıı bariçtea bize benzin, laıtik, pare• ve mıkıne aataalaı 1 

z_,Y•llı CIDtm IOİUklD, HD böyle mi geliıecek Ye Jllkaele· 
cık11a? 1 

YEN/YOL 
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1 - lıci •ınrfı ara•ında 
•ınıf ı ara be.tener k ayrıl· 
mıu: bir birlik ve tcıaniıd cı 1 
malıdır. 

2 = Her •oıyalid balan· 
daau yerdr teıkilat yapmalı 
ve birbirite bağlanmalıdır. 

3 - · Soıyıaliıt ''nıf, ka· 
nan ve nizam yola ile iktidar 
mcokiine ııefemivecektir. 
Binaenaleyh ilk fır.alla der· 
hal iıt;ı •ınıfı kanlı ihtilal 
yaparak hü/ır.6meti eline al. 
malıdır. 

4 - İktidar meokiini ele 
6t>t;irdikten ıonra terör yap· 
mak oc mauaffaluyete engrl 
olacak lt.aooetleri ezmek g • 
rektir. 

S - Bütün karıı kaooet· 
leri böylece zclikren •onra 
yalnız iıç i •ınıfının diktatör• 
liıfiıne clayano• bir deol"t 
kurmalı ve bundan •onra bu 
diktatör devlet, bütün İR•an· 
ların ayna safta meaud ola· 
cakları rüya•ının tahakkuku· 
kana kadar ke•kin oe kaıi 
bir cli•ibline idareye cleoam 
tmelidir. 

Bu11dan ıoayalizmin na.za 
riyderini tatbik etmtk icin 
filen na•ıl hareket edilm~•i 
ldzım geldiğini gös#cren yol• 
lardır · Bagiinkü •ooyetler 
bir/iti , ba cereyanlar içind• 
dogmuı oe büyümü,, ihtilal 
neticuincle Ruı çarlığının ye 
re ıerilmeıinclen ıonra min· 
ıeoikleri yenerek ıneyJana 
gelmiı bir deoletıir. Yeni 
Ruı ıooyetler birliğine •ınıf 
ihtilali yolundan iktidar meo 
kiine gelmi, biı devlet gözü 
ile bakarız. 
DÖRDÜNCÜ DERS 

Sınıf inkılabının 
reaksiyonlari 

Yeryüzü harbinin bitimi 
yenen oc yenilen farkı olmG-
kıızan, ıaoaıa ~irmiı, ıGoaı• 
tan t;ıkmıı devletlerin ıoıyal 
bünyel rinde bir cok bakım· 
la•dan yılcıntı ya~tı. bu vıkın 
tılordan bcızıaı böyük ıav ,. 
t~n ö~~eki _dünya inkılab f~· 
ııtl rı uz.etınde bir takım de 
liıiklikl re •~beb oldu •• 
•aoaı yıkınhıının yapbfı u· 
maml •arııntı içinde bazı 

emleketlerdc, günün rejimi 
aleyhinde iıaretl r belirdi. 

Ba arada. matalau edJ!· 
ceğimiz. bir lraç ıafhc:, ban· 
"?'.! önceki clcrıimizde gör• 
dogümuz ıosyalizm cc cıya· 
nlarının beyn~lm:lel _ uluı 

lar or~ıı - ak n' .na h.arıı 
r akaıyon emer l ri görüldü. 
6u mahiyetk!, · lı n ehetlerin 
baıta geleni ifoly .. d olmaı· 
tur. 

~talyada kaıi~, l ııklar 
İtalya, bii)•ük saooıta ye• 

nen tarafta bir deoletti, Fa. 
kat büyük ıavcş yenen mem• 
lekatl ri ele •araan bir akı· 
betle bitiyor. Herku ıao ıtan 
b•kmıı bir hale geliyor. H~r· 
keı,bu yığır tı ncrtclen doğru. 
lacak clüıiincesi içinde kıora. 
niyor. iıte •oıralilt ve komo 
niıt ceıeyaniar, bu ruhi kare 
pıklıklarda V• •arsıntılardan 
iııtifade ediyorla" V• har!Jın 
~e.ticeıi on~ yapan ula• İfin 
ıyı veya J:ot(ı olaan, 0 ala.ta 
cf oğmuı olan ıztırablat don 
kendi lehlerine bir netıce çi-
karmr;k iıtiyarlar. 

- arlıeıl r; r -

(YENIYOL) 

Çor h vilayetinde şahı~ ma 
kay aşması 

Arhin [ Ôıel ) 

Fınd1khaıl'l küçük liii1ük 
yüzlerce halkile kasabanın 
hemen yaram 11 t ilersinde 
köprü öyünde ( Abüıüfla ) 
k rııl ıyoruz.Elli kilo metre· 
lik heyecan do:u bir ıeyıb·t 
ıoı:.unda istirnbate muhtaç 
bulundoklarını tabm in ettik le· 
ri misafirleri için se.-gili ön· 
deıimizio büyük kıtadaki fo. 
togr flarile, b yraklar ve ye · 
illiklerle ıü lü bir meyd;n· 
cıkt ihzar ettikleri üz:erleri 
mahalli meyve ve yemişlerle 

dolu masa ve iskemleler. ÖJ • 
le mma, yorulanımız yok i 
ancak h lkın bu candan ko • 
pan ıevgi ve alik sın b yı· 
lan ve hemen ond kika ilerde 
henüı ikmal edilmemiş müh;m 
köprülerinin 1' ı:iyctini bir an 
evvel görmeye ko,mak iıte
yenlerimiz v r. Vali halkla 
kııa bir hasbibal yapıyor • 
( Açtığınız bu yol emniyet 
yoludur. ; Huzur yoludur. Zi 
ra siz, bun layık fedakar in· 
aanl raıaız . Ba cennet yerle· 
rin kahreman Türk çocukları. 
aın d ima ıen olmal rını, ka· 
rfı karoıy bulunduS:um köp· 
rü köyünün çiçek 1ribi y nu· 
1 rınla daima çiçek gibi kal· 
malaranı ve ıolmamalarını di· 
leyerek müb rek uyuauzdao 
içiyerum . ) Diyor ve b llka 
beraber köprülere gidiyoruz. 

Abu deresinin geni y tağt 
ameb ile dolu •• Su içinde ka· 
kıl cak kazıkların temelini e· 
şenler , muazzam imıl ameli· 
yelerinde çahıanl r , ( Yasa 
beraber , yaleıs kuvYetli ) 
kum ndanlarile ıahmerdanı 
çekip kazıj'ın beyni b lisına 
indirenler, ziyuetçiler , ıeyir· 
ciler • 

ldeul çahım diye buna 
derler. H lk iradesi , topla 
kuvnt ne yapmaz. On metre 
yükıekliğindc ıahı:neıd n iııke· 
leıinin t tepes•ııdf' ki uıtanıo, 
meydan muharebesini idare 
eden kadir bir kum~ndan 

az met ve ıu• ur ile göğıün6 
1rere gere y ğdırdağı ( Y n 
beraber , ya lfssa kuvvetli ) 
kumaod luı b şt V li ol • 
m k üz.ere bepimizi haılat ita· 
ıına çekiyo•. &ılıyor. ıahmer· 

d;nı çekip kazığını tepe ine 
bırakıyoıuz . Bir, iki, üç , 
dö?t ve nib yet koli nmız 
düjüyor. ilu am· i eyi yüzler· 
ce def tekrarlay D ve yoı u( 
mayon Türk köylüsü, aen bin 
y- ş" 1 
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Bu dercıı;& ge:n:ç 7:.t·ğın· 
da yapılacak daha iki köp· 
rü var • V li , ne •akit 
ikm 1 edileceğini soruyor ; 
ilçebay ve fen memuru 5 Ha· 
z11 oda hazırdır diyotlu • 
Elbette ve tereddütsüz ha· 
zardır • Sunada in nıyoruz. 

Geçelim, fıad1'1dının piı • 
bali dereıi . üzerind~ki köp • 
rüıüoe : 

Fındıkla h ika , yüzlerce 
mektep çocuiu k sa ha met • 
halinde • Söıler, bit beler ve 
sevgiler teati edıliyor . Hep 
beraber Cumuıiyetin onuı:ıcu 
yıl marşını öyliyerek yürü • 
yoruz. PiıhaJi köprüsü . Bu· 
nund ay kları hazır. Kaz•k-
lara b lan ak üzere. bu da 
5 Ha:r.us:.uda ikmal edilmiı 

ve Hopa, Trabzon yolununa 
Çoruh vilayeti dahilindeki luı 
mı aruı ıı Ye inkıtasız bir 
bale gelmiı bulanacak • 

Fıadıkhda bir gz illırahıt 
ediyoruı. . Geceyi yeıilyurdda 
geçiriyor , muvaffak bir me-
mleket işinin ve çok tatlı bir 
seyyahahn ıiliam~z intibalara· 
nı ve vilayetin ele aldığı daha 
büyük iılerinde mutlak surette 
tahakkuk edeceğinden emin 
olmak lazım ieldiğini tekrar· 
laya tekrarlaya Artvine döaü· 
yoruz • 

K•ydctmek lizımd&r ki 1 

bu ı bil yolu JAlnız mükellef 
amelenin deiil , imece deai· 
l ihtiy ıi ve toplu bir ko· 
şcşua, heyecanlı bir it baıının 
mılhıulüdür.Hılkin buheyec qı 
na geceli gündüzlü durmadan 
yılmadan yolunda idare etme· 
aini bilen Hopa i!çebayı Sab 
ri Demir , Naha direktörü 
Mitbat Göze, yeşilyurd kamu· 
nbayı Fevıi kurt , fındıkla 
k"r:mırıbavl Naicı A~yüzlü, fen 
memurlara Mehmet Ali Ye 
Ha hl v~ köy mubtcrl n · b:l-

·bu Bılıkh, Sntköy, Cevizli 
ve köpıü köy muhtarları • tak· 
diTe ve le brike layık tarlar • 

Bu geziotile aynı umandCP, 
uzak >ota giderken terlemt, 
otom o· i' 1 beı. L ai bitmeıi Ye 
8=gu ız ~alını k gibi mute -
mel hıdisP-lere karş1 tec'birli 
ve uyanık bulunmak gerekti· 
ğiı:ıi, baş mülıendiı Mıtb t 
Göz:e, Hop'l p rti~ b:ııkını 
Y abyn şehri ve ben, eyice nn 
1 mış bu'uoduk • 

* * 

illetler C. Hab 
ilhakını k bul 

şis anın 
tmiyor .. 

Bununla beraber on mılyon 'uk 
H'ıheş istil .. raz\ da reddedilmiştir •. 

Mılletler cemiyeti as blesi dün topluıtıs na ıoo vermiştir. 
Asamble Habtş: tanın ilb2kıuı t Dlm ; g karar vermiı ve 
Habeşlerm on milyonluk isti~r;a~ . tekMJer.ioi r.ed.~~t~ştir,. Bu 
kuurın musolini hrafınd n bıli ıtln z h ıvıp edıldıgı soyleıuyor 
umble d nziag hnd s )erini tctkık v 2'elecek i~tl~ da buna 

d ir bir rıtpor vermek üue bir komite teşkil elm ·§tır. 

ogzl r kon r 
On ~ne kadar işini bitiriyor •• 

1 
Montrödeki hususi mub birimizin bildird"ğine göre bognlar 

kaııfr:uısıaın on j?Üne J, dar bitmesine mubakkı;k nazıuiyle b•· 
kaim kt dır. Bir iki nokta müıtesna olm~k üzre bsşlaca noktaı r 
üzerind~ hey'etler arasınd itilif huıl olmuştur. iağiFzler mu 
aJnel bir koovalıiyoa prujeıi tevdi edileıcekleriai teknik komi 
te1e bildirilmittir. Umumi içtiıPa yarıa ıkdoluı.ı c kbr. 

• 
ısme 

inönüne 
iktisat bilgileri 

fahri doktorluğu 
Aakara - Almany•da lıa· 

ydelborğ üniveraitPsi SSo iaci 
yıl dönümü münuebetil~ b•ş· 
bak n iımet inönüne iktiaat 
bilgileri fahri doktorlğ11 üına · 
nı ı Yermjıtir. Bununla üniver 
ıite ismet innöoüne tabıiye· 
tinde büyük bir nketi ve ev 
let şef inin tadık bir it ark da· 
şı olar k milletine yeni b!r 
yol liÇ•D ve ulus tarihinde gö 
rülm~miş bJr kültür ronesaa · 
sına iötürmüş olan yeni tür· 
kiyenin kurucularınd•n birini 
ıelamlamaktadır. 

Ş. kaya Bursada 
İç bakanı ve parti ienel 

ıekreteri Şükrü kaya berabe .. 
rinde arkadeşları oldufıu be.l· 
de dün Burs lya geçmif ve 
il,Hçe ve halkevi yönetim ku· 
ruml riyle uzun bubihalde 
buluumuylur. ----
Boğazlar 
meselesi 

Ankara - HaYH ı j ası • 
ntn Monhö muhabiri Boi•ı. • 
lar konferansının bu güa öj'· 
leden ıonra heyeti umumiye 
halinde toplınacıiını ve ıyı 
bıaber alan mabıfılin, aandıiı 
na 11tfen yeni mukavelensme 
nin comartui ıüaü imzalana 
caiını ve esaslı güçlüklerin 
ıon ıünlerde Cenevrede Y•P• 
lan konuşm l r eanuında ber 
taraf edileceiini bildirmek 
tedir. 

Hava 
sporcularımız 
~1 oskovada tören 

Ankara -Sovyd Ruıyada 
merkez tayyare kulü'oinde 
pilot t bsili ıörmekte olan 
ıpo:-colarımız derslerini. muv;.f 
hkayctle hıttrmıttır. Dün moı 
kov da bu spo•culımmız şere 
fme bır ziyafet vertlmışdir 

Madenlerimiz de 
tetkikat 

Maden arama eni.atitüıü 

n mınıı bir heyet Bartin ve 
Z'!franbolu lıöm::.r bölğeler:n

de tetkikata bıılnmııhr. 

TEŞEKKÜR 
Yeni v.-ıı.ifem olan Trab· 

zona gelirken 27 haıir nda 
bilveaile Tireboluya çıktığım· 
da uyan hemşehrilerin: j ı ve 
çok kıymetli arkadeşlanmın 
kalbinden doğan uf ıevgile 
rile hoş\ ndım bu ıacık kar· 
ş1lanmam bealediiim ıevii ve 
bağlahiunı bir kat daha ar· 
tır!!lıştır bunuula beraber şirin 
Tirebolumuzıuı y<1llarıaında 
çok güıel bir urette paket 
taşluile döşendiiini gorunce 
so-nauı ıevinçlcre boy ndım 
beyle bayırlı ivlere tE-tebbüı 
eden büyüklerimize d.nba bü· 
yük iıler üzerinde b•şırılar 
dilerken bil vesile çok kayme 
metli bemş<arileı:'i11ıe ve ı yın 
arkad~şlarıma ro::suz ıevgi 

ve burmetluimi ıua rım. 
Trabzon telıtsf iıyarlaınıdan 

Yıt r Atac 

* <--,,,,--- . --~, 
\ SEVMiŞTi ) 

1 
U Gönlüm 

Edebi Büyük Roman 
} Yn: Darmaı Türkmen oılu l 
\_ ( 37 )...._ _ _) 

Kalkık duran ~oluaa tid· 
ddle bir darbe indirdi. öteki 
kavgayı bırakmadan iııotina 

ediyor, incinen kolunu kaldı • 
ramıya rak diğer kolile dö -
i"üımek iıteyordu. Fakat seyir 
ciler araya iİrm:şlerdi içlerin· 
dea biriıi : 

- Kifidir efendilu dedi, 
cidden kahramanca ı'öiütdil· 
nüz. dedi. 

iki :düımaa birbirlerinin 
elini ııkdılar, kolunun k ldırıt 
mız bir hale gelmesi bu biç 
yokdaa çıkan kuıayı teıki 

ne kafi gelmiıdi. 
Sedadın b amanda 11bab • 

ki hiddet ve tiddetten eıer 

kalmamışdl. Genç 1.•dama 
yaklııarak : 

- Delikaolı dedi, ma -
tıllah pehlivan gibi kuvvetli 
kolJarın var. b111ımı kırmadı 

ğın veyabud bir yerimi kopar 
madaj-ın için aana teıekkür 
ederim. Mamafıh ben açik 
ıözlü bir adamım. itiraf ede 
rim ki bana eyi bir ciera ver· 
din, dün akıam biraz f zla 
içmitdim. bu ıabıb da mab· 
muıluk bozmak babaneaile üç 
beı kadeh rakı içdim. bıııma 
mı vurdıa nedir. ? müdbiı bir 
akıilik arız oldu. her ne i e 
beni tedavi ettin. kenu a 

konuıı tehirde dönmej'e baı 
lamıılardı. Seda• bir akı m 
ey,el Yılmaz: ' ile aralarında 

reçen vak'a hı klnada alü • 
mat İ•tedi. 

Adamcaiıı yarı kızarak 
yarı gülerek izıh etti : 

- Dün ıece •rkadaıla • 
ramla beraber meyhaaeden 
c'öı.ıüyo::duk. içt\ııııüı de ıar· 
hoıduk. yanımdan hızh hızh 

reçen bir adam daraeğile ba 
ua çarpdı. başım u.ten kitfi 
dencede döı:ıdüiü için muva 

unemi kaybettim, yere düş • 
düm. aksi bir edam olduia 
mu eYYelce de söyleciim ya 
arkasından koıtum. koluna 
yapışdım · ıöğüp s •yarek onnn 
la kavga etmek istedim. beni 
al y ederek arkadaııa iüldü. 
« Efendi ıenio karnın tok ı• · 
l b• haydi itine git. tok acın 
hılıodetı bilmez dedi. «bay 
di ç1tbuk yemeğini Yf'. de had 
dini bıldireyim ,. dedim. yü • 
züme bakt:.rak knbkahılula 

küldü : « Sen ~ adam •"ılh 
budala imitıin be... cebimde 
param o'sa sına mı ıorarim» 
eledi. 

• Ben l.!DİD karnını iıted 

iia ıibi doyuru•um ,, dedim, 
bir lokaataya sıölüıdüm, pat 
1 yıacaya kadai' yedi içdi . 
beni dünya kadar m:ıar&fa 

ıokdu kebveıini içdıkden ıon 

ra hacak bac k üs\üae ata · 
rak bir de ıigua tellendirm:t 
di " Haydi bakalım keyif ta 
m;am oldu arhk " dedim. 
bu ıefer tekrar güldü : 

• Sen budala mı11n be ? 
bu kadar tok adam h:ç kav· 
ıa edebilir mi ? ? evime fİ 
decek balim kalmadı. 

- Arka•ı ,., -
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Sığır eti eks~ltmesi 
Askeri satın alma ko'lıisvonundan· 

.; 

Erzurum maatahkem meulu kıtaat ihtiyacı İfİn ( lSo ) bin 
kilo •rfır ete ltapcılı zarf u••;ile muncıka.aytJı lccnalmaıtur • 
lhalui 2 1 - 7 - 9~6 tarihine mÜ•aciif •alı 11iinü •aa: on birci .. 
dir. Talıplcrcn ı utnameai 11örmek üzre her gİ1n lıom•iyona 
rr.uracaatlorı mfıftoka aya iıtirak edecek '4!ri 1125 liro teminat 
mekttplerile oaı kanunun 32-3J-34 maciclelerindende yazılı 
ofciogu oeçhil• teklif mektup/eri ihale •aotıncian bir •aat oouel 
Erzurum • "Jtın alma ko rn•iyonuna m.ıracaotları. 2-4 

eden markasını arayınız. 

Mina Fon Barnhelm 
YAHUT 

Askerin Talihi 

Fra~ıiıka - Yo~ allah 
•t~ına. bına ı:zinle koruı ma 
••ia tiddetle teal:ıib etmiıdi. 
liiç olmnu benben hirıı 
ıoara ıelhaiz ( iç "!Ti iİter ) 

Dördü~cü 

gorii'ÜŞ 

Fontelhaym 
b ~ Ark~11adaa bııırarak ) 

1 ~Dı orn bıber veriuiz. lleaim 
~'" ~iuı konaı ~ Frauz:ıka 
Ş llldı bea de peıiuizdea geli 
' 1•· Amma bea ODi ne ıöyli r•c•ji• 1 Kaıbi•i• koa111· 

mık iıtediii yerde bir h 11ır• 
lığa lüzum ıörülmeı ea mü • 
bi u en düıüoülmüt bir ifade 
daima hazır bu'unur. Oaua 
o feraı:adao vaı a-eçirmek 
onan bedbaht olduju?la clü • 
ıüaerek kollarıma almak ve 
benim yüzümden kaybettiii 
11adeti tekrar iöatermek iı • 
terdim, 

Eier bııaa ıürfilmek iıteni 
len leke onca •ffedilm:ı, biç 
uyılmıı o!urll bea de mnıte 
rila olıcıjı• '' bolki bı•cı 

(YENIYOL) 

Bulgar 
beyannamesi 

Ankara - E•ki bıı?alna 
kös~ iyvanfun baıkanhiıada 
yeni t~teklıül eden Bulrar 
bükümeu neıreHiiıi beyin&• 
rnede hüküıaetin harici ııyaıa 
d~ milletler cemiyetine baih 
lak.la Yua-oııavya ıle muka 
vemette ve diier komıu meıa 
leketlerle ıulb aalaı•• ve 
samimi tqriki meıaiden ve 
bütü• devletler •e önümüzde 
ki bıriaci ttırin ayı içiade aer 
but ıtçim y•pılacaiıaı Bildir 
mektedir 

Habeş imparatoru 
Londraya döndü 
Habeı imparatora raı aıi· 

buyu cecevrede bırakan k düa 
akşwm Loadraya döamütlür. 

R-OMAT/ZllA 
LUMBAGO 

SiYA TİK 
o lrıları T ukin 
oe izale ~der S 

Her eca2neJ., ara7nna. 

J s.,,. 
pulatanede tütün anbarı 

inşaat eksiltmesi 
inhisarlar başmüdürlüğünden 

1 - Pulataaede yaptardacık 121, 187 lira 81 kuraı bedel 
keıifil bir y•prak tütün ambarı kapılı nrfJa ekıiltmeye ko· 
nulmuıtar • 

2 - Ekailtme 23-7-9.36 puıembe günü Hat oabirde j 1 • 
tanbal kabatıtt• inbia.rlar levazım ve mu~ayaat ıul>eaindeki 
alim komıiyoaaada yapılacaktır . 

3 - Ma•akkat iinnme paraaı 73o9 Jira 39 kuruıdur. 
4 - mü11akaH enakı 606 kuruıla iahinrlar umam müdür· 

lüiü inıa~t ıubeaiadea alaaabilir . 
s .- iıtekliierin ib~le rü~üa~eD en aı; üç güa evvel İDfaat 

ıub~aıDC ıel~rek aaf~a vekaletu~dan. ahadıkları fenni ehliyet 
vuıkalarıaı ıbr• zla munı k11aya gırebılecelderine d~ir alacakları 
vesika ile teklife ait kapılı zarfları ihale günü tam Hat ODll 
kadar ıöıü reçen komıiyon reiıine makhuı mukabilinde ver· 
meleri Juımdır. 1-4 
w::= .... -rr- ~ -™,_,...,<L,,_~---

i n ş a at eksııtmesi 
Ağrı halkevinden: 

K"şif bedeli 18356 Jira JJ karuş olan Ain hılkevi iııı•at' 
kapılı ı:=lrf uıuli ile yiraıi betrü11 müddc:tle ek11il\aıeye konmuıtur~ 

Muvakkat temi11ah 1377 liradır ı balesi 31- 7 -936 cuma 
ıiiaü ıaat dörtte •irı belediyeaiade balkevi iaııat komisyonu 
tarefından yapılacaktır. i-4 

r. KELViNATOR ' 
Soğuk hava dolaplarının 
936 modelleri gelmiş~ir 

Ba aeneki modeller rekabet kabul etmez ıurette 
bir feykalidelikle imal edilmiıtir . Gösteriş itibarile 
EN AS R 1) ıekilde Ye ( G AY E T SA G LAM 
Ol~uiaau miiıterilerimiz ilk bakııta ar hyacaklardır • 

Bu 1110 ~eller ebat itibarile çok kullaaııla ve prati1<için. 
deki raflar her türlü maddenin muhafaıaaı için dü1ü11ül 

müt , heaap eciilmiı ve öyl~ yapı!mııtır • 

En mükt-mmel soğuk hava dolabı almak 
için haşka markadan sakınmak ve mutlaka 
( KELVıNATOR ) almak kendi> 
menfaatınız icabıdır • 

rabzon ve doğu iHeri acantası . 

Pulatanah Kardaşler . 

Gayri menkul satış artırması 
Şokağı Nevi M.N. K.Muhammenesi T. Mahallesi 

kasımaga lezgi üstü ardiye altında 96,97 25ot? mubadıl 
üç maiaza 98199 

n1.\ıamamı 150 m.mu. arsa 8019 I 
fabrıka ( hafma fabrıka11 

ar~ası 4 dıvar) 
ytnı mahalle merd iveı. li l o4 m, mu, arsa 

» hane 

isken4rrpaşa 
iskenderpa~a 

484 
53 
60 
28 
166 

)) 

ay vasıl 
mubıthn 
ayafılbo 

presopolo 44 m.mu. arsa 
pertevraşa hane 
çömlekc1 1 oo m.mu 1 arsanın 

864 sehımd~ 350 sehmı] 135 
» ay&fılbo 1 oo m,mu1 arsa 269 

l5o 

350 
4o 

350 
15 

loo<> 

ermeni 

rus 
ermeni 

mubadıl 
)) 

» 

ermenı 

mubudıl 
» tuzlu çeşme ıstatyos harap hane 212 

ıskenderpaşa zağın o, 121 m.m, artıa 549.550,551 
DEFTERDAALI K TAN 

15 
75 
So 
5o ermenı 

• • 
Yukarda evaafi yazıla rayri inenkalilta mülkiyetleri ptftD par& ila satılmak 
çıkaralmııtır. talip olaalana ylıcie yeciibuçuk di~ozitc.tlarile birlikde 13- 1-936 
Hat ondörtte defterdarlılsta toplıaıcak kominoaa murıcaatları. 

üzere artırmaya 
paurteai günü 

J-4 

de hiç nyılacak. Ha, itl• 
reli yor. 

5 inci görünüş 
Fıoylaa, Fraaziık•, F.telbaym 

Froylaa ( D.ıın ç1luyor 
biabıııyı ıö·memit ıibi hare 
ketle) Araba kapıaıa lniade 
mi Fraaziıka ? 

P' ontelbıym - ( Oaa doi 
ra ilerliytSrek ) aereye aay1a 
bayaa ? 

F roylaa - ( call ltir ıoak 
lulda ) ltay binbaııdaa azak· 
la1ıyo1am. bay biabaııaıa ba· 
raya kadar aiçia ulamet çe· 
kip ıeldiiiai aalayora•. ta tail 
benım yüzOiüml :iade etmek 
içindir. .. Bay biabap lltfea 
F raıı z ·akaya teali• ediniı. 
Franıiıka yiizlljll bay biabııı 
dıa al. haydi kayltedilecek 
taktiıaiı JOk (Jiı.ık •••) 

F oatelhMy• J~ ( Öıüne 
~ıkarak ) ıayJa bayan 1 Ah 
De iticliyoram ııyıa baya• 1 
Aramızdaki • b&yiik •ıkıa 
bir cieieıi yok mudur 1 

Froylan ·- Öyle •İ Fraa 
ıiıka ? Sen b•y biabıııya .•. 

Fraaziıka - Evet bepai 
aalatılcb. 

F oatellıay• - Saaa ciard 
•ayıa1z ıayıa bayaa, bea lıa· 
in daiili•. Si:ı de beaim yü • 
ztı•••• diiaya aazarıada iti 
b•rıaı:ıı kaybettiniz bilAkiı 
feYkallde lıiirmet kazaaduuz 
ıiı dalla acemi oldaiunazdaa 
beaim lz•rimde maıır bir 
te1ir yapar ~korkuıu ile onu 
eYtell itimat11zllldar bak kın· 
daki tikl1etl•rimdea Yız ıe· 
çiyoram. o uiraıma beDir.a 
bir kibna ıururum idi. Sizde 
t.ııi bedbaht balda•az n kea 

di feliketinizi baaa bildirerek 
feliket 6ıeri11e fellket ilive 
etmek iıtemediaiz. 

Belki ıiı: hiç ihtimal ver • 
mezıiniı aizia .feJiketiaiz beai 
benimkinden daba ziyade mil 
tee11ir etti. 

F roylaa - Peki bay bia• 
baı• çok eyi likia bir kerre 
olan oldu, ıiıe olan_ mer butiye 
tim yüılliil ıeri almıı olmak 
hi1nız ile boıalda. 

F onatelbaym - isteyerek 
deiil 1 bea timdi kendimi ıiıe 
evvelkinden daha merbut ad· 
dediyonım. S'z benim Minam 
ıınız. •e ıliaiaaye benim ubı. 
cakııaız ( yüzüiü çıkarıy ) 
ikinci defa olmak üıere k:~ul 
ediaiı teyit ve bmia ııdaka 
tim namına alanız. 

- Arkaaa t'U .,, 



Gürcistanda köy 
lektir•k istasvonları 

J 

Gürcistanda su iı~ 
işleyecek on dört elek 
tirik istasyonutı un in§a 
atına başlanmıştır. Bu 
nların onbiri bu yıl Sl') 

nunda hitece'~, geri ka 
lan üçü de 1937 bidaye 
tinde nihayete erecektir 
bunlardan b:lşka daha 
bir çok mıntakavi elek 
tirik istasyonları vapıl 
maktadır ki bunlar sa 
yesinde 53 kolhoza ele 
ktirik cereyanı verilece 
ktir. 

Aşağı vo1ga 
havzasında pirinç 
Son yıllar zarfınd y;p1lan 

müteaddit tecrübeler, volg . 
nın feyeıanı zamanlarında su 
ltında k 1 n bazer denizi kı· 

ydarında pirinç yetiştirmenin 
abil olduğunu iıbat etmiştir. 

Geçen yıl bu mıntaka 8 
hektar ar :r.iye hcrübe a i-
y tinde pirinç ekilmişti. Ah· 
nan munffal"yetli netıce ü· 
zerine, bu yıl iıe pirinç zeri· 
yatı 14° hektarlık anzide ya· 
pılacaktır. 

Volg delt11ında yetişti. 
rilmeğe en Jyi gelen pirinç 
cinsi, keodıo denen ciııstir ki 
bu pirinç bilhassa feyi:r.li mab 
aul vermetedir. 

Müteh ı ıılarıo fıkirlcrioe 
&"Öre, aşağı volga mınt puın 
da loo bin hektara yakın a· 
r zide pi rinç zeriyatt yap>labi 
leceldir. 

Tubzon ıcr memurluğundan: 
Yeminli üç ehli vukufla 

tamamlar1n ccman 150 lira 
kıymet takdir edilen yomr 010 
kan köyünde tapunun nisan 
327 tarih ve 97--98 00 dır. 
kayıdh on dönüm fındıklığın 
ta amma 120 lira ve yine 
aynı köyde ayni •arih 99 ao· 
da ~ yıdh iki dönüm tarl ya 
SO lıra takdir edilip işbu mer 
hun . gayr.i menkulün paraya 
çenılmeııoc kar r Yerilip açık 
artır~aya vazedilen iki parça 
gayrı menkulün açık rbrma 
ya çık rılmıı oldujandan 
1-~-936 tarihine m üsadif 
cuma günü saat 13 den I 4 de 
k dar icr daircı:nde b .. - . 

aıncı 

rtırması icr edil,cektir. Ar· 
tır a bedeli ki~ l"'lt ti muh~m 
menenin yüzde y t-lm'ş beşini 
bulduğu t kda d :ııüşt~ri üze· 
riae birakılacaktn • A . itak 
dirde en ıon rtır .... ı:ı faah· 
hüdü b&ki k lmak üzere 8 _.. 

trrma on beş gün müddeti 
temdit edilecek ve on beşine~ 
günü 22 • 8 . 936 Cu ertesi 
gunu •• t lo - 12 de 
ikinci açık arttrm ıonund 
rtırma. bedelini muhammen 

kiymetin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde s tış 2280 
ııumarali icra ve ifıis k ou· 
n~n ahkamına tevfikan geri 
bırakılır. Satış be§indir. Artır 
may . r ~k . ~ş ıra etmek iıtiyen .. 
lerın kıymeti mubammenenin 
yüzde yedi buçuk niıbctinde 
pey kçesi veya milii b oka 
~ ioat mıkbl!zu bı il bu· 

'· . · .. . . ..... · .. · .. 
. . : . .. ... ' .. . \ . . . . .. ' , . . , . 

. .. : .. : .. ·. 

( Yeniyol ) 

.. . · .. .. · . 
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iYE 
Soğuk h1v1 c!o!abı da bu!undu .. 
Dolabınızrla vukui muhtenıel arızalar netice-
sinde , intişar edecek s1hhata muzır gazlar , 
gece sizi tath uykunuzda ansızın ba~t1rabilir. 

Soğuk h va dol btn 12hip 
olanlu , bu tehlikeye karşı 

hayatlaranı sigoıta etmiş olurl&r , 

S VE L Soğuk hava Jolopları, diğer 
markalarda kullamlon Amonyak , Aıid Sülfarik ve 
Aaid Karbonik gibi zehirli gazlardan büabütün be ıka · 
ve irıs an vücuduna lırc;bir zararı dokunmayan bir ntoi 
gaz kullanmaktadır . 

rvel Elektirikli soğutma dolab1ı.un 
fevkaffıde sağlamlığı ' onun kalbinde ' ) ani 
kompressöründedir . 

MeTcut buz dolrıpları içinde yalnız SE YEL 
de S E L 1 kompre11ör vardır : Bu 
llyede h m dol bınızın ömrü uııır, hem de cereysn ı r-

fıyahnın büyük bir kısmını tas rruf eder •• , 

Gayet c;abuk buz yapar, iıt nilEn •oğok/uk derEccaini E.ulrır:.ca ker:clilığirc!tn L°c.ı r , 9 ıiırct c!,HcEli ıo{rıfnc c)'1l 
oardır; buzlar otomatik •urette tedrici olarok erir, em•alinder.. daha genıf ııe Joha göateriılidir • 

UZ N VADELİ ATI • • • 
Trahz'>n ve Ha valisi 2can' ası : AB 

Sıra mağazalar N'! 118 

Zayi 
6 A-935 dert yılı orta 

o~ul ikinci sınıfından terk tah· 
sil ederek ldığım t ıtikn me 
mi zayi etti yeniıini al ca· 
ğ dan cıki inin hükmü yok· 
tur. 

Avukat Hamdi bey yanında 
~uz.affer 

si 
2-7 -936 tarihli sayımı· 

zln üçüncü sahifesinin birinci 
ıütunil1: dördüncü s~hifo ~nin 
birinci ütunundıı ünteşir 
iki adet icr artırma ılanl • 
rında artarmanın yapıl c ğı 
gün 3/- 7-936 cuma güuü 
olac:k~en teıt•p sehvi o lnrak 
31-8 936 tctfp edıhqı ol· 
duğuadsa keyfıyd tuh h olu 
nur. 

luomaları liıimdir • Hııklaıt 
hpu siçilinde sabit olmıy n 
potekli alac khlula diğer 
alakadarların ve irtaf k h kkı 
nbiblerinin bu bakf rını ve 
huausıle fa iz ve m; rafa d ir 
olan iddalarini ev1 ki müabi 
tclerile birlikte ıl AD t rıhjnd.eo 

itibaren 2o gün ıarfınd dai 
remize bildirm leri !azimdir. 
Aksi takdirde b klıuı tııpu 
sicilinde sabit olmay nlar aa· 
tış bedelinin payl ım aından 
hariç kalırlar. Müterokim ver· 
gi ve belediye reımi artırma 

bedelinden tenzil olur. 
Daha f ula malumat im k 

iıtiyenler 8 · 7 • 931 tarihin· 
den itib ren herkesin göre 
bilmcıi için d irede çık bu· 
lundurulQcak artırma artna 
meıile 936 - 359 numuab 
doıyaya mür caatla mevcut 
venyıkı ~örebilmeleri ilan 
olunur • ·Adre 

Kataloğ ve tafsilat isteyiniz 

LL H SEZGİ· 

o o 

Bir harika of~~~ 

16-2000 metre radyos1!:.: g_r.: 

• 
' PulatanaJı kardeşler 

-- ,. .. 


