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Hem gelir 

Hem hizmet .. 
İspanyada 
Şiddeti 
Harpler! 

~~~==~~~~~~==~~==~~~§~~~~~~ 

T rabzonu ilk görenler, nor
mal güzelliklerini saya sa

ya bitiremiyorlar. Bu güzellikler, 
şehrin içi, sokaklarımn kuruluşu 
itibarile değil, yanı ve yoresi iti
bariledir : Denize düşrc ~k gibi 
yüksekten uçan Boztepe, A ya
ııof yaya doğru bir deniz gibi uza
nan yemye~il sahalar , göklere 
yükselen Zafanos, Karlık, Argn
lya , ve hepsinden daha yakın, 
şehrin yakut tepeliği Soğuksu • .. • 
Üç yönden böylece bu eşsiz gü
zelliklerle çevrilidir Trabzon .. 

* • • 
Yatıdan ve arkadan bu eşsiz 

güzellikler dünyaya meydan okur· 
iten, Trabzon balkı, drnizden küs
iÜn bir şehrin dar ve havasız ı o
kaklarında, ne yazık ki Pazar Vd 
her tatil günleri dahi omür torpıi-
1cr. Ne denizden, zevkının ve sag
lıgının haKk.ını alaoılır, ne yımaaıcı 
ve arkadaki güzellildcri doya doya 
içebilir 1 niçin öyle : Zevkleri mi 
yoktur, aaglık ve esenlık duygu· 
ları mı nouandır, Hayır hiç biri 
degıl; :.c.evldcrı 1.ealtın, esenlik duy
ru ve ihtiyaçları kesindır. Ancak: 
ihtiyaçlara röre tanzim edilmemiş, 
düzeltilememiş otomubillere para 
yetİitireme:r. do onun için .. 

En yakın sayfiyemiz olan So
a-uksu'yun en yakın yerlerıne oto· 
ınobıl bir liraya çıkmıyor. Halbuki 
bir otobüs teşk.ilati kurulmuş ol:ıa 
yi.ız, yux yırmi beş kuruş, beş ve 
yedi buçuk: kuruşa iner. Bu fan: 
lar, bir evın bır gunliilt masrafını 
kapatır, ve i şte .oukadar b üyü tur 
onlar. 

Belediye bu önemli ihtiyı>cı, 

eğer ıstenıe pek ala cinleyebıli r, 

rünun her saatında muntazam se· 
ferler yapan ikı otobüı şimdilık: 

yeler bu işe .. bu iki otoouıı, yaJ. 
nız ~oğuksuya de1'il, soz ~elımı, 
yoıu düzrun olan Pulatanaya ve 
;:)urmeneye de ııleyeoılır. liizim 
~oruşumuze Kore ou ikı otobuıı, 

Cumartesı ve Pazar gunleri ve 
hatta her gun akşamları halkın 

saytiyelere ve şehir dışına taşın

masına yetmez ve yetı~mız bile 1 
bu kadar keskin ihtıyacı karşıla· 

yacak ve bu kadar kazanç getire· 
cek bir iotir bu .. 

Nakıl vuıtaları temin edildik.-
tea ıonra, ıehirle So~uksu çok 

k11a bir müddet zarfında muhak
kak birleıec:ektir. Raibet i'Ören 
Sotuksuda iş bilen bir belediye 
için relir ita> nakları yaratmak İf· 
ten bıle deiildir.. Şurada, Aya· 
ıofya altındaki Aıtınkumda bir 
pilaj, bir i•zino yapılııa, belediye 
bundan ltirmı eder, zarar mı? Fa
kat, beledıye, maddi bakımdan 
temin edeceği kardan b a ş it a, 
Halkın Hihlt ve esenhiıne de 
yerinde bir hizmet yapmış olur. 

Otobüıler, beş kuruşa altın kum 
pla1ına ve oradaki iazinulara adam 

Serhad beldesi 
Vatana olan borcun hiç bir vakit sonu olmaz; 
fakat bu ser had beldesi vatana borcundan 

ziyade vatandan alacaklıdır 
Kop dağını a~ayoruz; Zig8 • 

nanın daha yUkseğiaden geçe. 
Asiler Madriti ceğiz. Meğer bu dağın kendi 

B b d d. 1 değil yeri yüksekmls. Dağı, far-
om ar ıman e ıyor · kına varmadan Babı~li yokuşu-

. Ankara 7 8 { A . A. ) -
1 
~u dolanır gibi rahatça aşıver

lspanqada asi kuvvetlere 

1 

dık. FaK.at kı~na, tipi zamam, 
mensup tayyareler ve batar- her tıırafıı açık ve her tarafı 
l/alar dün gece Mairiti 1 ~·ıptak olduğu için bütün kar-
. . . ı bombar- lar burada haşir ve ne~ir olur-

şıddetlı hır sur t muş Dorukta b'ır - ,, k bl . / d ' Öl sı6ıoa na-
dıman etmı er " · en 'De sı, yolu göstermek için yüksek 
qaralanan •uardır. Belçika direkler, ve yolunu kaybeden-
5,./are.ti de hasara uğramış lP.ri kendine çağıran büyük bir 
tir. Madrit müdc/aa komi çan··· !jelli Kop yazın mUhim-
tesinin tebliğine göre hüku senmemesinin biltün hıncını kı-

met kuvvetleri Jamara cep- ~ın çıkarıyor. 
hesindeki taarruzlarında asi- Altı yl~z şu kadar kilometro-

. luk trausıt yolunun Uç büyük 
/,.,., Vnlansıya .11olunu teh çelinliğiuden gerideki Ziganayı 
dıd ,,den mevzilerinden tar en kımı zıtmarıdıt da uçık bu 
dedılmişlerdir. lundurmak kolay, ilerideki Ta

Atatürk 
Selanik belediyesine 

teşekkür ettiler 
Ankara 18 ( A . A . ) 

Reisicumhur Atatürk Selci. 
nik belediyesinin kendisine 
karşı derin tazimatmın bir 
nişanesi olarak doğduğu ta 
rihi evin emirlerine veril
diğini bildiren belediy e rei-
sinin telgrafına 'l.Jerdiği ce 
'l.Jabta S elanik belediııe mec 
fi.s inin bu samimi hareke 
tinden mutehassis olduğu 
nu bild1rmiş ve teşekkür et 
mişlerdir. 

Balkan 

antantı 
Konuşmalarını 

bitirdi 
Ankara 7 8 ( A. A. ) 

Balkan antant konseqi 1ıe 
matbuat kongresi dün iiğle
den sonra hu toplantı dev 
resine aid mesailerini bitir
mişlerdir. 

hirgedlğine kışlık. başka bir yol 
açmak mümkün, takat ortadaki 
Kop, aç hörgUçtn tı a 1sit yolu
nun daima en zorlusu olarak 
kulacak. Ameleler, makineler; 
sedler, emekler; geçirtmek is· 
temiyeule geçmek isteyenin 
cengi; iaad ondan, azim bizden. 
Sökmez mi diyor? Kızdırmasın 
böğrüne tuuel açar gene geçe
ri:ı: l 

Kopun öte yamacını iniyoruz; 
ônnwnzde Erzurum ovası, ova
nın ortasında haşmetli Fıratın 
beoUz Karasu aduıdaki körpe 
çizgili zikzakları, ve ovanın kar. 
şısıoda Palandöken eteklerine 
bir gölge gibi abanmış Erzurum. 
Sabah kotıvaltısıaı Trabzonda 
yapmıştık, güneş ufka yaıtlanır
ken Erzuruma kavu;myoruz. 
Halbuki geldiğimiz yolun kllo
metrolaı ı lıir yılın günleri k.a· 
dıır. 

Atm tırısı bu yolu ancak 
bir haftada yenerdi, otomobil 
haftayı gnn yaptı. Kazanılan yal 
nız trnfa değil hattanın meşek
katleridir. Lılstik. tekerlek tak
vimin yaprağında ömrumazu 
artırmıyor, şOphesiz, takat ömUr 
içinde zamanı uzatıp zaman i
çinde cefayı kısaltıyor. Otomo
bilin sebebiyet verdıği kazaları 

mı hatırlatmak istiyorsunuz? Q. 

tomobll kazaları kendluin değil 
bilimdir. 

Beş altı saat enllli~iode ve 
sekiz on saat uzunluğunda bir 
yayla ovasını Oç binlik dağlarla 
~·evreleyiniz. Bu hep çıplak ve 
boz renkli dağların boyları nis· 
betinde yüksek görOnmeylşleri 
ovanın iki bin me•ro ynksekte 
uluşundandır. Her d ıığa verilen 
ad dağııı ya vUcudUne, ya hu
yuna uygun. t~te ovanın gnrbinı 
kaplıyan yazın yumuşak ve kı. 
şın belalı dağa Kop denmesi 
rırtınalarm ve tipilerin orada 
kopmasındandır. Kopun solunda 
ve ondaa daha yüksek PilAvte. 
pe, mahruti si vriliğile, buralar
da adet olduğu üzere, tepı;;i içi· 
ne kalıbdan dökülme plavın 

tnmsekll duruşunu andırıyor. 
Ovanın cenubunu kaphyan 

Palandöken da~ı: sarplıtınd•D 
dolayı hayvanlar tırmanırken 

palanları dnştUQ'U için bu lsml 
aldı. O silslle içindeki Eterli· 
dağ, konulan i~im dağın adı de 
ğil tarifidir. Uu ı:llsilenin şark 

ucu, Erzurumun ensesine rasge . 
len kısım, adı Deveboynu; iki 
Uç hörgüçlü silsile oraya gelin
ce sahiden diz çOkUp boynunu 
yere uzatmış biı' deverle oldu~u 

gibi birden yassılaşacak gergin 
gergin boyun kırıyor. 

· Arkası 2 de . 

YBNAN KRALI 
Antant azaları 
Ankara 77 ( A . A. ) 

Yunan Kralı dün Yugos 
lavya haşbakanile Rüştü 
Arası ve Romen hariciye 
nazını ayrı ayrı k a b u l 
etmiştir 

Çankırıda 
halk dersaneleri 

Ankara 77 ( A A. ) 
Çankırıda on iki halk derso 
ntsi açılmış ve huna bine 
gakın k a d ı n ve erkek 
talebe devam etme/ete bulun 
muştur. 

Balkan antantı matbuat 
kongresi gelecek toplantısı 
nı Ankarada yapacaktır. 

Belediyenin dikeceği 
ağaçlar 

Yardıma muhtaç 
Mektepli çocuklar1 düşünelim 

Belediyenin, şehrin mü na · 
sib görülen yerlerinin teşçi
ri için bir program yaptı
ğını yazmıştık. Belediy e teş 
çir / aaliyeli için, imar pla
nının tatbik sahasına ko 
nulmasım beklemeden şim 
diden bazı semtlere ag· aç 

Yaklaşan Kurban bayramı, bu çok ulvi 
maksadın husulü için çok güzel bir fırsattır .. 

Okullu yoksul çocukları yedirme kurulunun. üzerine 
aldığı yüksek vazi/ e uğrunda naszl çalışmakta olduğu 
hepimizin malumumuzdur. Yoksul çocuklarımızı bağrına 
basan bu şef kat yu11asının vazife ve mesaisini kolaylaş
tırmak da gine gücü gelenlerimiz için bir vazifedir. 

taşıdıkdan sonra, halk, boş :ı:aman-
!arını bu :havasız sokaklarda i:'e· dikmeğe karar vermiştir. Bu 
çirmek mecburiyetınde kalmaz maksadla Büyükderedeki 

Sayın Valimiz, diğer işlerde olduğu gibi, bu yoksul 
yavruların iaşe işi üzerinde de yüksek alaka ve himmet
lerini gezdirmektedir. Bu itibarla kurul, hergün daha 
büyük bir hız ve hevesle çalışmakta, mesai çerçevesini 
genişletmektf"dir. 

elbette... Vilayet /idantığile Yenibalı-
Düşünülürae, yapılacak daha çedr:ki Evkaf fidanlığında 

çok i~ler yok de~iidir. Hem but- bir milyona yakın fidan ye 
çeye 2"elır kaynakları, hem halıcın 1 tiştirilmiştir. Bu fidanlar, 
ıaglık ve esenh~inc bızmet işte.. dikilmek üzere mahallerine 

tiekir ~uküti Kulaksızog! ..ı ~e ıı l<t>dılmege başlamıştır. 
Yeniyol Bu haber ls-

Patatis 
konferansı 1 

Ankara 7 7 ( A . A . ) 
Patatise ariz olan böceklere 
lcarıı beynelmilel bir müca 
dele yapılması mak.sadde 
Berlınde bir lcon/ranı top· 
lanmııtır. 

tanbula aittir. Elbette bir 
gün gelecek, biz de Trab. 
zon belediyesinin yıllardan 
beri yazıp durduğumuz ağaç 
dikme işine başladığını ya 
zarız. Sabrımız sona erme 
di henuz ve malumya, sab-
rile koruk helva olur di-

l 11oruıl 

Dtişiinelim bir kere: Her gün beş yüz şukadar okullu 
yoksul çocuk yediriliyor Bu varlığı devam ettirmek ld
zım old11ğu gibi. öte tarafta henüz kendilerine gardım 
elimizi uzatrnağa imkan bulamadığımız daha çok okullu 
yoksul çocuğumuz vardır. Kurula yardım etmeliyiz lci, 
o da vazi/ esinde muva/ fak olabilsin / 

Yaklaşan kurban bayramı, bu ulvi maksadın kusO.lü 
için bir fırsattır: Kesecejimiz kurban etlerinden bir par
çasını da bu İtagır cemiyetine. bu gavrucuklara göndere 
lim. Bu suretle birkaç tünlük et ihtigcıçlarını temin et-
miş oluruz. · 

Bayramın birinci günü sahalı/eyin saat 8 den 12 yı 
kadar, halkımızın teberru edeceği bu etleri lcabul için ge
mek salonunda cemiget atası "'' memurları bulunacaktır. 

İngiltere 
Deniz hava 
Kuvvetlerini 
Artırıyor 1 

Ankara 17 ( A . A . ) 
lngi/t,.re milli müda/atuını 
takviye maksadile yeniden 
b·iyük zirhli gemilerle kru 
vazör ve tayyare gemileri 
İnşasmı kabul etmiştir. De 
niz kadrosunda mu/ıim su
rette gmişletilecek 'lıe huv a 
kuv'CJetleri yeniden t e c h iz 
edilecektir. 

Tırpan 

En büyük eksik .. 

B ay Hayrettin Ziya Taluyun 
pek g-ü1el tarif ve tasvir 

eyledi~i güzel rörülü Trabzonun 
CD büyük Ve en ihmale relmez 
eksiği heykeli imiş Of gibi küçü
c:ilc bir yerin bile yılhrca evvel 
yaptı~ı bu işi, tamamladığı bu 
eltsiğ'i Trabzon r:elen yapmasın 
hüzelhisarda en büyük insan, en 
üstün yaratıcı Atatürkün heykeli 
niçin yer almasın ve neden Trab· 
zonlunun gözsü onun varlığından 
doğrcak sonsuz gururla kabarma
sın mış. Daha nekadar beklenecek, 
genç ihtiyar, kadın erkek bütün 
Trabzonlunun bütün bir gönülle 

Antant beUedifi, özlediğ-i heykel De za
man yapılacık; bu kaynaşan, ta~an 

h kk d 
sonsuz en temiz en bnlclı ve en 

a 1 n a asil arzuya daha ne zaman cevap 

yuman gazeteleri verilecekmiş. 
Bu i•tek ne benim, ne haaanın 

ne diyor.. nede hüseyinin. Bu istek en küçü-
Ankara 17 ( A . A. ) - 2'ünden en büyfiğüne lcedar bütün 

Atinada toplanan Balkan Trabzonlunundur. lhmali kaldırıp 
antantı konseyi münasebeti- atmalı, bu en temiz a .. zuya cevap 

le verilen zir.•a/ ette taati o- vermeli, bu en asil istek yerino 
i'etirilmelidir art k. 

lunan nutulclorı bütün Yu. 
nan matbuatı hararetle al- İ ğ~eyle lı:uyu lı:uılmaz d lye bir 
kışlamakta 'l1e Balkan an- soz varmış . Bu ata sözünün 

dozrulJğuna pek itimat ediliyorsa 
tantınm tamamlanmasını ve da bazı valuılar onun kuvvetini 
bunun sulha olan yüksek kırmalcb, bu itimadı baltalamıkta
yardım/arından bahsederek imiş. Dört kazmayla yol yapılır, 
te/siratta bulunma/et adı r. iki kütükle ıilindir vazifesi göril· 
----------....:.~--1 Iü. ve üç kişiyle kccı bir değir· 
Okurlarımız mendereyle utraşılırmışda neden 

ve n:çin iğneyle kuyu kaZJlamaz 

N d 
mış? 1 ,• Ve nihayet bu iflerin i~· 

e iyo r neyle kuyulta.iıUktaiı tarlu ao7aaişl 
pekala kaz.ılirmıı kazılırmlf ••ma 

Bu pislik kuyu açılıp au çıkırcaya kadar 

nedir ? geçen zaman ömrU •oar, millet 
susuzluktan kırılırmış. Bu böyley• 

Pararlcapı camiinin ga mişte Trabyon halkı rilnler hafta· 
r ında helalar uordı. o civar lardan beri elde kova, teneke, 
halkının hala ihtiyacını te rüfüm mahalle mahalle dolaımak
m a men karşılıyamamaklı ta, çeşmo çeşme ıu aramakta 

b değ-ilmiymiş san k i. İşte ortada 
hara er gine hiç yoktan iı;f 

::1 mesele yokmuş nasıl üç kiıile bu 
idi. Helalar oradan kaldı iş yapılıyorsa igneylede kuyu kuı· 
rıldı fakat yerine qenileri lırmış. . 

yapılmadı. O gün bugrin o Yirminci yani sur'at aaırındayıs 
halaların yeri iğrenç bir oda başka mesele •.• 

H. M. hal aldı. Pisli/eten kokudan 
geçilmigor. Sorugor: O hald 
lar niçin yıkıldı. daha la 
vık/ısı yapılacaktı iıt ara
dan hulcadar za1Dan geçtiji 
halde niçin yaptırılmadı. 

H ·fasızlık yüzünden şelı · 
rin birçok yerleri /ena şe
killer almıştır, Pazarkapı 
camiinin karşısın da bun
lar.dan biri olmuştur. Bele
diye bu iptidar ihtiyaç kar
şısında hiçbir tedbir almış 
değildir. Sentde bir hala 
olsun yaptıramaz mı acaba 

T.M. 

Mahalle içlerine 
dikkat! 

Mahalle içlerinde $0/calc
larda ger yer çukurlar açıl
mış. çamaşır suları vesair 
birikintiler h u çukurlara 
doluyor. geçe/eri yer ger 
karanlık kalan bu sokalc 
/ardan geçerken düşe kalka 
'[it üstelik de bu pis ~ u 1a1a 
bata bata geçiyoruz. karan 
lılc. bir taraftan, bu gibi 
pis/ileler bir tar aftan, 
insanı ıokaja çılcmamoğa 
adeta mecbur ediyor. günah 
tır, biraz da bu iç solcakla
,a ıöz atalım/ 

C. A. 

Açık teşekkür 
Her senı olduju tihi bu 

sene de Fakir halka dajıtıl· 
mak üzere yüzlerce çuval 
f ındılc kabuğu 'l.Jererek bir· 
çok yolcsulu sevindirmek fit 
bu vesile ile de birkerrt da· 
ha Kızı/aya bağlılıklarını 
ve yüksele ıe/lcatlarını gös
termek lı•mi~·ı' 'n le bulurıan 
Ekrem Ongan. Mehmet Ha· 
zar, Hasan Yanli ojlu, iş 
L i m i t e t, P. P.Danyelns, 
Masta/ a Civelek, Ali P•şa 
Tica1ethanelerine Kızılay 
alenen teşekkür eder. 

Trabzon Kızılay 
Merkezi 

Dr. Mehmet lbrahim 

Hayretler 

5 kuruş yerine 
4 kuruş 30 para ! 

Elektirik şirketi fiatları yırmi 
kuruştan on dakuz kuruşa indir-

! 
miş . Doğrusu büyük fedakirlık l 

İyi llma kimse bundan memnun 
· değil. Hatta en ufak bir bıkkal 

bile 1 Nitekim bun!ırdın biri hay· 
retle gükremiş.: 

- Böyle tenzilihn bana Jü~il· 
mu yok dört otuz paranın yerıne 
yuvarlak bet kul'Uf ılıa diba iyi J 
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KARA 
r·· rkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
VU<iturynnın Ankara 

Elçiliıri sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

/YEN/YOL/ 

Serhad eldesi Bulgar çiftçil' "i 
t k k. d Türk nkılabında 

Vatana olan borcun lı:ç Lir vakit sonu olmaz; era 1 e ; y r Terakki hamleleri 
fakat bu serhad beldesi vatana borcundan l-Iükumetin aldığı yeni " Tiirk F;Lim Stüdyosu ,. 

Vindsor Dükünün 
yılhk tahsisatı 

Eski krala kardeşleri 
yardım edecekler ziyade vatandan alacaklıdır tedbirler çiftçileri 1 erkanı " Sürk inkılabında 

. ' refaha çıJr"lrdı terakki ha nleleri " adlı bir 
- Ba ·turafı 1 d~ · 1 h'l boy.e T\ıın:, \rd~ 1ııt vo H ı- J, 1 _ ıı·icur/c getirmişler- lstanbula gelen Dailg 

Koptan gelen trantit yolu ı ut ı ıınleıuıı tıış:;a• u~· •·ı 1 '.hı g.ır·s· 1 ~ ı•l .,,,, . ; "A 1\. \ • J. Ekispress gazetesinin Viya-
neveboynundıın geçt!r ve ıloğu- '$1 r. Bu ular hnnmut devr uin z._ ır~ 1 ll! ' l • ' 

1 
·- • ' • ' ' na muhabıri ya,,ıyor : 

daa gelecek dl\şman Erzuruma iılihk<lml rıdır. dına «Devri mn lıu ~r~ y•r . .ı etmc.m<•ı..ı ı:•ıl- anla~ılacağı veçlıile son in-
let 1 k ~ tı t 1• Vindsor Dükünün malıA 1 

h t l t ı f ·ırn isminde de 

ancak o boyundaıı gelebilir. U- ı rı, ıltasıla,, diyorlar. Bu i..:tiJı. ga~ çı~ıııı 1 ~1 ~: ,'11
.<" 11

• : " r- k I ilu; ~ l BJyı;k Atatür-
[ l40) zatı bırak, yalnız Ondokuzuueu k.ıınlar Erzurum etra!ıaı yere yudıınlaılle ~tp, ııı blıl!"'" 1 · · kım memleketimizde yarat vaziyeti bu defa b;raya mu-

su idealleri bir takım filo- asrıa iklod çeyrt'ğlnden dördün yupı~ık birer dağ suı·uğu gibi halımna at.ı ve ı.:~ılg-arıstaı.rh n r 'd - · "f'kl · de vasalat 'eden hemşiresi 
. çl r ilan etmiş, bu ideallere cU çeyretlne kadar Ruslarla O· ('CH~l~dl. baıtcılık -.·e h:ıhı ''<'ılık ~·· · tı• J l ıc\. 0

, ugu ylenz z ~rz sa Pr~ çes Mary ile kocası 
· • . . . rakki etti. Şimdi senede ııı:ırıce mgl. l'<:I' n s ,. c"' pen.ç. · 

lı .. takım nşı l'l" tnpınrrı ve ıada Uç defa cenkleştık. Çatt.l St"lırıo göbeğınden hır kule bi . \ . . / . . .. 
/ 1_ 

1 
L orn Harevood farn/ından 

t k d ;\ h · ~d· k il 1 · • . . '1 !l vagonı yaı ııı t· ze 'lıuı , ı "' aı 1t>p1mıze 1 erme li(. 
oır a ım uayayı ıs u ıu ı • -t H ı, ııembe yUz D, ve geoı~ •ıe y nıodıt kale h!ırdeıı :;Ok· b" 

1 
. . , 'k 1 k . . l · mıizakere edilecektir. )im-

ı dn olanlar kut·bııolar kesmiş gögliileri bir soru ni)anla pırıt- ..; liyor. Hı nl.ıar da Ortazlman 10

1
eree '· ~ m eftrıı· t-l .":-.k. ar ve an ct 71cı çı ynp mış- ı dc"kı' Kral n· v.· d D~_ ,_ .. 

. p 1_ • mJJt ·uyısı, ~e a ı •!ıle · ve / ı , ın sor wcu-
... ırnt garb ınil'et:Nini idare dayan Rus geııertillerı: nıııı..o- ")ttı ıaın ay kta kalııuılen es- . • ' . • • .. ' . • . zr. .. • . 

Vl·ç 8 ~., 1 .. orad n aeler~k F r 1 . t kl" 1 t 1 zahı.e ıhrac etru_ktedır. Ru ılı· .., z~ ..,0 l _, Al nun umumı hanedan tahsı-e 11311 ad1Jmlıı. ar~. d l.ıi.; kiw - "' ıı o · , • ı.ıoı e nıış uoc ren • ı ıe rı ın t b U t " ., 11 ar a nıan-
e, b ı idealleri bir An Ha Ol· zurumu almı,tı. 854 Kırıın cen- O kol~nıa U. suru \e ll\' kaı ı rac~ . ~g n. arı... u..,a.r • .a.n l lar, A!manııada Hıtlerin satmdon isii/adesi hususun 

)' . barıcı tırar tıode ç Jk bllytlk .,Jr - ' J k · · • • ·ı b" k 
f-< 10 ciddi:e almamı~tır. Bunlaıı gınde Rek:otof d11hi orad o gel • ı v"rdı. Şimalde GnrcU kııpıı;:ı 

1 
. aktııdı uuandırdığı geni ruhu tas- ua e serıyetı ara ı e ır a-

mek istedi, ve daha sırta çık- ·'t ·ı· b ı k , o k ro o;;ıııtm r. ;;J ·ı d' - · t kd" J A up:ıdn, kimse gerçek kılma ,.. , , a 11. a e r z apısı ve a- Bağ ve lıahç·elı~rder. hOür ııir için " Azmin zrıf ui .. rar veN me ıgı a ırue 
t 1, • k madan tepelendi. 87' ele Gt.IJR· • ılzı rın ne kolu kaldı ı e kana · · k d' · ·1 · v ı· f ı ır ve .ıı.l"IlSe gerçe kılma- 1 M lk r 0 b d b" . ' • • · [{ ılua ri::;tan sanaylı nebatl,p•ye rıi !talı-en 'ar faşizimin mu en ısıne az eı .r..ara ı e ra-

y cıtktır çUnkU A vnipalı'nın hıt ra c 
0 

eve oyu un a . ızırn dı; kalım yaloıı adlarıdır. Eski do ~ole büyük ehemmiyet verdi ' ff·' k · l · · b · · ." dı tarfından bir tah~isat 
orduyu bozmuş, fakat~endı de .· " . , y • ,, uıJ a ıy· t enm tes ıt rçın 

vatı ile runu, bunlarla e"asın- F .. ~ hisarların bcp ıoi Devu;ı Mu- ~·· ı bır zamanda lU sa .ıırfa .. l ki'/ . S ., bağlanmasına tar/tar oldu-
ı tez3.d ha\iadedir. çUokU .rzu.umdan atılarak ~ıada mıh- ttaHla" nın istihkıiıı larına h..ır- d "Jk iyi neti•el ;; lde d 

1
. araporn e 1 er" r. ou- - A • 

ı rubun hasreti ile Av· lanıp kılmıştı. MUıavı meı.nfe- c dılar. o hiı!llllarla on on beş :::ian~yit neb:cUyenin ba, ncta lü ıt tler, Rrıs ihtilalini can- gu ":~'.ıırr.dı~.r. Burada og-
•• zı./a lııı temeli, iHeki- lerle .se.decı yarım ura sırala- a ,ırlık bir tarih aye.l·tu duru. tul.!, pancar (ı ' r ğt h·ı lan fırmak ga,llP.si/e " Yeri lendıgm~ gore: 

ı ı r.ın altına alnn k:uvrntlı nan iıı; eenk: O sırtın duru~u y<ırdu, ayaktaki t rih pı. ç ..... a .t::ıır 70fl <"İT' ., ·1. 7 - Aılei Kralinin mab 
t K i .. 'y~ o(!ruJ r. ve reı!gt tıpkı deve buynu, fa· narak b ı istıtık .nlarmırı t ,., prmu' f .t • t;l r : ,,,,, n : °rır" 26 se .elik Yu olan Sundıid ham sarayı 

lrJrD ı İ"ln dnsda..ım t)e\ at .. lçı kızıl boyu.n'. . ı lue er it ıld hını "ml r oh nanl tu, hı~d.YaJ'ı "' .Jııl ı• , • B · · C b 
\ · L' kt b d l t "" t1 ın c .. ' yaptu . ..ıan VP eşmcı orcun en iiyi'ik n l..ıwm 1 .. uu politikııya k . . . ç cen . en ımı e yenı ış, ı ılı! ı mumynla.ıdır. f sı ılyr. ı. fili~ çı ·c ve diı'N 

ı hrılmıısı. lılr şaka ve bir yan lıırıııde yenış; QçUncllı>Uncle herrı ehrin şark tarafında hir ·ıınsyii nebatiye ile ek:h ıı ~·ılı ' /barlar da .. 70 senelik oğlu olmak hasebile vefa 
Jı 'ılt t .. .i.·i !IJa" Clusda_lau yenili~ h em yeni~; ınuvtızene .ı•JH! \ar .. \dıoa OJ>dRğı deni 1936 dn, 19.35 senesi:l.P ni ' ur.,..[ ' Bul qaristan ,, ı çevir tmda şimdiki Vindsor Dü-

hUkın!\ 1_ ..ıkliğirıı ancak eördüocU lı r Geçen a rın ·ki ci ,,eyrcği iki ı. t ntmı tır. ı OJ7 c" { . . c.-a, ~adıkları <ıe bizim kiine intikal etmişti Dük ba 
ı ı ı.lm ı:. ı .... , g ru 1• u k. ı :· n k."' bozkaeak. lrHiyUk harb 1 yapı ıı.ı ı.~urstı7 c1> • .hı:ı ti "' f·z ... ı r b uz bunların birço malikaneden ha11atmın so-

, r1 ,· I', 1 
1 .,arı ·amış nı ıasın< an ° ır oray ı ıp } ·• ~ o 1 dujju halde nuna kadar istifade lıakkını 

tı · l> r iği şart ko· · b ' l :.ı~n~ı R•ı~l .. trıbı~kır. 1 . . ıırı dö[!me e u' 1 ıl r. ~ vl : ı • .... z perde üstüne haizdir. Fakat anlaşıldığına 
ı b" t 1Tk ·n ı oyouou ıyıce mus a em emı- .\"tık ıtnlaşıldı ki eski kııle yeni 1 d•>hılI h ·•m ' 11. r. ıı yıı ıcuh-

._nu ec e ıya a, po ı ı · ve J r - şiz. Baok.a yol yok, ovarıu şar· abellirilememişti. göre şimdi Dük bunu aile 
di' ıın l.ı kousesvoo yaJHlınış· ı.;it.1!ıa karşı iflt\s etml~tir. J\ırım tcç ol~u~u !ın ?1evaddı dal~il- Tı k j k l A, J ,.,. k •fradın Jan bı"r baş '·asına 

J kı Lar&apızarı d:ıglıırile kapelı. H rbiude biraz önce 0 da"'a <b yetıştırdı, harıce döviz , 'r " ıir n ı aoınaa ı era .. uı 1e 1
1r, ç·lnkn iyi·e anlaşılmıştır ki, c· . d 1 i "b" k k 6 k' H l l . b A # - t k l" J d ısını e sm gı 1 ; o ı, ıya- Mecidiye tabyası yapılmı~tı. o m di ve hem de köylU bu yenı z ame e erz ,,, u manerıı ı erag e me eme znae ir . 

.i, anların Jrnnıııda yatan bera- ~ S 
mette kargaların bile geçeıni hıırhden on "ll sonra da "De\- istilısal<itından zat ireden aldı[:ı ihtiyaca tekabül edecek est>r undringham saravının kiy-ber olmamak arzusu en gUzel ,J 

yeceQ'i hııin bir daQ', Geçilemez rci Muttasıla'' istihkAınlarmı paranın birkrç kııl fazlasrnı aldı lerden birincisini teşkil ede· meti 500.000 İntiliz tahmin 
''\; en kuvvetli ifadesini ekono- diye orayı mndafaasıı bırakruı. · l r 
r.,j hayatta bul calr.tır. yapmak için meşhur Fosfor ve zengın eş ı. . . cek bir teşebbüs olması iti · olunmaktadır. Saray satıla-

şız. Fakat Rua kumıtcdanı Yu- ~ 1·Jstnfa Paşa gönderildi. lstih· Köyl!lyU bu yeni ıstıh al sıı- b l kd d 
ı :ıkat 191! decberi Anupa- ı deui9 istlbkamla çarpışaca~ıaa k.imlıır (Doksauüç) Harbine ka- balarına alıştırabilmek için hU- ı ır, e ta ire şayan ır. rak be.deli paraya tahvil e 

l ı ya. lıyao po
1 

liti.k s.osya.ı. ve. e ko ta. biatiı:ı sarplı""ile 8,.vn.,mayı t13r k İnkdôpların l<igıkile an- dildig· i takdirde bundan ta-
k • "" ' dar on iki yıl snrilyor. o hı:ub· kamet ço bayuk gayretler 

/ 
l b l 

a'> ı f h ;et rın şıddetıyle cıh ediyor. Hain Kargapımm, dı:>n s mra da dalın un yıl <.' h- sarf et ı"' ve bu yeni iı.~ih<;nl..itı a z a i mesi. mazi ile hal hassul edecek faizi kaydi 
o uiıl t t ., . l'lÖ'flndeki ve füıs orayı aştı. ve ötede Deve· l -,.ı:·ı l 1 lt b. 1 l yaıJan' rıı her cıbct en ko ıı_ • ,_ rır 'ilrda bir muk ayese ya hayat şartile alabilecektir. 
h tta mill t on de d, ha bUyilk b:>ynu bükük bir b;J"UU halin· ş aı ı~..ıı yon ar a a ıo, 13 e e -

de kalakaldı. J amele, hepsinden Jayrnet isi lar gcstcrmlştir. pzlubilmesile mümkün ola 2 _ Dükün hem~iresi ko-
L yU!tlUkte ~ı · mlar yıkılıa- D. ft b l · ·· · k ı 6 f ı v akın akın göntillUler. Verilen 12€· tnr nn u aev ısltb- ca "ına gore, ırı ı a i im- cası ve hanedan azasından 

h yatı rıoı tehdid etmege Kareapaurı hain, Deveboynu gOnUl harcanan altından kııt krı snl.ıtın ıutroa .... ı ta ıre lstitısala- ferz , .;ude getirirken hiç . 
hmıŞ' olan bu Z'Jnki politik ~ehidlit, Palandöken öfkeli, Pi fazla. Erzurum halkı 0 isli 1_ tnm lulm sıta seb"biyet '>'e. bazıları Düke 300,000 lngi-

1 ş iphdiz seyircilerin gözle· ı· ı· / k b r d 1ı._r berlık formn Unıl fırlatıp avtepe verimsiz, ve Kop dağı kıimJıırı bir k(lbe yapar gilıi miştir. itekim 1936 senesi~ de ız ıra ı ir ı,ira temini 
b. k t ı o k b l"l o ı· rile beraber dımag-larını da d d l B · d'J ır ·enara a.an ar, uu en ço e a ı... vayı çevre ıyen dağ- yapmıştır. zahire ile ekili arazi 1935 se- arzusun o ır ar. u ıra aan 
talbılı: etmiş olan milletler ol- !arın en hayırlısı ve en muba- _,Nasıl Erzurum mamur ve nesine nazaran tam 370,000 heJ· geriye dô'ndürmek/icab ıt- Dükün zevcesi, ve. çocukla· 
muştur. Bunu yaptıktan sonra, reği Durulu dağıdır . . Ovanın şi- güzelmi? tur azalmıştır. Bununla berıılJer mektedir. " Türk nkıl<ibın- rı da istifade edebilecelc.İer-
~ ıkılan ehramın yerine gı1ya maline gerilen şu kalın gövcleli Bir cUmbilş yerinde de!'iil 1936 d:ı havaların çok mtıs.ııd da Tarakki hamleleri ,. kor- d 
bir yeni ini fakat hakikatte bir ağırbaşlı, ve efendi duruşlu dağ. bir ~erlıad beldeı:ıindeyiz, şark gıtme;sl yUz!indcn zabire istlh· deliisznda da ayni şeg dü- ir. 
d ha esl:l5'ini bina etmişlerdir. Fırat, buz gibi, bllhlr gibi, ora- tarafından ne vakit bir lıarb nall\tı azalamamış ve gene 1935 şünülmüştür. Mazi y ~ aid Bu meblağın 100,000 ster-

nsam klar Ozerlnde yilkselen dan çıkıyor. Bir havuzluk mem- patlarsa devlet hemen bağırırdı teki miıttarını bulmuştur. mühim vukuat ve had!seler- /ini, babasından en çok mi-
ot ehra moı. Öyle bir poli- ba. Fakat yarı vatanın suları O " Aınan kahraman Erzuru..n '' J3ulg r, çiftçiliı,ınde yapılan ras giyen Dükün hemşiresi 
t' iJerar~i ki, dipteki adsız membaa dolacak. Amnna zamana lUıurıı yo ·, ma- bu çok bUyük tcoeddtlllH ayni den başlanarak. Meşrutiyet Prens Rovayal temin ede-
çakıl \'e kumların uzerı·ne za- Şehre girmek nzercwı'z. Onu- · k 1 d b ı zamanda hayvan yetiştirilmesi ve onu takib eden devirlere 

J d ım u a mıman ır, a ı ı ya- cektir. Dükün amcazadesi 
yıfl ırı'l ve beceriksizlerin kai- müze kocaman bir ınilnia çı'~ ı ı; p n ı gibi 0 da kahı wsıılı içiudo de l>Uyı.1 esırler ynp- aid vesikalar tedarik edil 
l . k b d u btt r.e duv•rdır k l d" nu~tll'. ı...UoUU ı.:ıll ..," i ı, •fH1 .. l y At t k . it - Lord Mountbatten 75.000, c ·ı eı.:e · ve unun a ze. , .. .. , ne a e ır, nn ğmı yapacak. Kahram~n, her , ış ve a ur un gara ıgı 
ri de derece derece milletin seddir; saııki bir dağ dilimini harb bl'ince kahramanı unuttu v&n ıneraı rı Ktllın ını/\' i · ıı Kamu.:ist ı rirld, canlı bir diğer amcazadesi Prenses 
v \.! ·i parçaları yUkselecektir. yuvarlıyarak UstUvaneleştirip K n ııkıtmak, E rzurum en önde; yetiştirme usu lerı de b••• IJ1lleş surette yaşatılmıctır. Orada Arthur of Cannaught 500000 

Yııtırmıı.:lar I3ö& u d tl1 ı ·bi nıiştir. dulJaristan bu suretle ~ t ı· kt" .\' e her bir basamagırı her bir "' · •r n e ıoe gı imar etmek, Erzurııın çok uzak- Ik· ·· - d.. .. .. . s er ın 'Verece ır. 
taşını alttaki basamajtın alttaki bir oyuk; yanlaıı ve tavanı tll- ta. Vatana olan borcun hiçbir hance \:OK ıyi be()ıi na) vau 111· ;1~~:ri 

1 :;n~,rk unu;i7I~;:,:~ Diğer haned. an azası da 
t· şı ta~ıyacak; daha btlyük nu. nel gibi kesme taştan örUlme. yaklt sonu olmaı: fakat bu ser- brııca~ny\ ıırt1ırııken dıg<.ır ı 1 lBU. i l . h 

1
.
1 14 1 

huna, halle.rıle mütenasib 
lıZa ve dalıabüyUk mesuliyete On on beş melre derinliğinde hnd belde~i va tana borcundan u an anJ harıce dirı oln- yaşa ı an esır aya ı e k" . 

bir tUnel. Ancak bir ara6a g"'- 1 k rak degıı, kesıımi..ı ornrat irııac L k h · - h d d şe ılrle tştırak edeceklerdir. 
10,, ve lıer yükııele t "" ziyade vatandan a aca lıdır. "' sene ı ugunun u u suz 

( 1'ru; n aş, çebilir. Esrarlı Mı"ıJ n1abedle· edılınesiue c.te " > drnk t et-
x- d k"l bük d k "' · \ /eyiz/eri açık bir su re t t e ı------------aşanı a 1 ere me ece • on- rinin yeraltı methııılinde gibiyiz lsmail Habib ıııeKtcdir. Varııu liuıuCııuda ve 

l:ırı D.ı.laııoda bir kabramırn l3urası İstanbul kar Hl imiş. Ua- Cumhuriyet datıilde lıayv1111 yetı~tırcu mel"· tesbıt ed:lmeğe çalışılmıştır. 
oh c k. l'~ıı yUk~eklere ve bu :: ırnzlerdo yapılan ı;o , yU. ve " Turk İnkılabında Terak ı Hers~yden 

c;rkl 
1ld~ oturan "en lrn\·- .. n:. ı.ı m~um mc~b" ı kı Hı.ımleleri ,, hu yolda BİR p AR Ç A 

v i ,, ye \'C "en kalıraman'' il Uç s·ınema ar Aıstı• . Çiftcilerin borçları bn a o ! ı:ırı .) l •dc • ı.. a'z, 1 ılk adımdır. Bunu -------~---~ 
ct. r u i '.!,. garbll iosanın ris an artı - wuntu1.aım1u ı J h , 1-ı ··k Kuyruklu yıldız yu··zu"n-1337 ve 1341 Senelerinde c.ıa a e~ra ı ve mu emme/-

dl c tten ~e kemikten yap . . tere· hl uanya ve fo:ııyayıı e- l k b h d f 
.. ı " ı 1dşi ·• " en ııvvetli Amerıkadakı feyezanda çifi/tcilere aynen ve nakden siımiş ıı yvan, av 1", hiuui ve erinin ta i etmesini te'11en- en ta tın an erdgat 
le J·.,ı " dir. 1 1 k t h l k ·~t h t · ·1 ni ederiz. d h••k• d t su ara apılarak o um u çı, 1 ayvana ı ve suıre ı ırac etmege ba~lıtmı~tır. e en u tim ar 

Şarkta halbuki, insanlar, hup ziraat aletleri dağıtılmıştı. uu suretle :1em uayvau derilerı Cimento jc;;i 
ıı•una yaşomı;:lurdır. s .. ..:c boğuldu H··kA t• 1. d'·' veııemdeka:;abukk.arıınew- Ankara 16 ( ~.A.) Almanya imparatoru tJe u urne ın mec.ıse ver ıgı ,.. j 

.> J ada değil, haynUn tla yanya cı leli.et uatıiıınde Kalmakta ve M spanya kralı Beşinci ~arl, 
·3 m&ll Aıneriknyı peri~an bu /aqıha ile devlet aiacak- 'lemleketı 'z,./e Çimento Y' 

'l yaşumı l ıdır. Bizim goıb 

hlnyamızm bu i•·i kl J. .esiz g -
r ı.oi, lı ·rr. berlıu: ' « .urd~ .ı:::. 

·~ ırkta " şarkın bUtun dinle
r nde kendilerine dalma bir 

urd l>Utnıuşlardır. Şarkta bun
lar, h r tUrlU fikir hayatının 

merkezi, yaşanmı~ hakikatin 
tı zıat kendisidirler. Burada in-

dnın yeri •icmai ümmet" in 
idi . 1o an, bunun içinde olı· · 
l v..ırdır ve dı~ma çıktımı, 

d b k 1 l k weınıe ·et ıktısartiyatı ~ı r.:uü da Helye ku11ruklu yıldızmdan 
e en su as m arı 'asifi sa- !arı faizsiz olarak heş mu bü) Uh. iınılıı.t1i.!ıer gurili\!b.. t!Uiı'. tipler:m iu"ljın eden ese slar J 

11,Uerlne kadar uzan'Tiı,, oraları sa~ i taksıtte ödenecektir. lıeı.1efi vekılece kaim! edil fena halde korkar. ondan 
da su yığınları nitında boğma- --- ""' mıştir. şeamet mrznası çıkarırmış. 
ğa başlamıştır. h.aliforniya ce- Bu kanu1tun meriyyete Haleg yıldızı 1556 da gö-
nubundaki ktıçilk şehirlerden gireceği tarihe kadar çiftci- Orman koruma genel 

n1an gen•[ k utan/ık kıt' rünmüt: ve hürafıelere çolc 
Kernville de bu korkunç s y. ler borçlarını faizsiz olarak komutanlıg"' 

1 
"' om a v/ 

• larında çalışacak mükellef- inanan mparator bunu hazb 
14bların istiHl mm takasına dahil vereceklerdir. Borçlarını da Orman muhu/uzcı t,•_\ 'ı · fı l ·1c t · b · ki · 

'-Ti\.. larin hizmeti jandarmada e a e ıne ve uyü erın Ö• bulunmaktadır. Orayı su bııstığı ha evvel ödemiş olanların I 
d ı::.5 t• tt Ü kk b atının askerileştirilmesi oldug·u gibi iki buçuk s•n•· lümüne bir alamet t,./a•kkı' sırı a, o ar ıs en m re e /aizden mütevellit horr farı "' '"' .. 

A ik ı b. · b .. kararlaştzrıimıştır. Bu m k d·r ..ı k Al k ..ı • mer a ı ır sınemacı gru u af /edilecektir. z . ecıere mangayı araeşcne 
Kernville'de bir filim çevirmek sa.tla hazırıanan ,bir kanurı Orman kıtalarz~a dahil ispanyayı oğluna bağlamış 
le meiğul oldukları için sular Lagzhası bugun meciisc olduktan altı ay sonra is ve kendisi bir manastira 

hl. r. ~emıyetıo dışına çıktı- etrııflarını kuşat~iş artistleı 1 Juditb Ailen ça(1rında u kurt ri miştir. - k. ' il bas, askeri talimat kapanmıştır. Burada her 
ı bır.hıı;tir •. lç~ de k. a.ldı mr.ı I orada hapsetmiştir. Nf•ticede bulunuyı>rdu. Bu ı:ıebeble kaç. La..,z.'ıa"a ao'ıe ,, a t v'c !: .. l _ k d' . . 

L ti b d t \ J ,:, "' - Y :r.nununa gore. yapı a gun en ısıne cenaze meraçı-ır e~ r, ır .Kar e~ ır. e artiaterden UçU sell~re kabıla· mağ(l muvaff k olamamış, ar fl 

' 

katetım. baglı 1 u 1
" omu- cak c'aşecl b k Ç l · t t b t · şarkta, blıttın in anlar, bırıbir· rak boğulmuşlardır. Boğulanlar daşlarıoı1 bütün gayretine rağ· "' en aş a avuş a mı yap ırır ve a u unu ıçe· 

13rini böyle caaırırlar. (Jubta, aracında Miss Judltll Allen de men boğulmuştur. lkl ıırkad n tam salcihıyetini haiz bir or ra 1 :>. onbaşılarr 7,5 erlere risinde lcendi!i bulunduğu 
f.ı~"°ıı tK'r yo~tı,tr, ~ Ylıdl•· da onu kuı-tarm11gtı Çıtlı~ırlarieq ,,,,,n k()ruma genel koftlu t/e beş lira aglık veril~celc halde so!Calc solcalt. dola,ı1,. 

· ~. ~ı ''1' J ~ ~ı\Quıu ~tuıt HJPA~ ıuJort iop111p oımQ9JçıQ1r. '""''İ' ılarJ'lı çflıt~çg4tit. r,;,, tir, t1rmıı. 
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I YEN/YOL/ 

lialkevlerinin yıldönilmil münasebetile 21-2-937 
Pazar günü saat 14 de HaJkevinde yapılacak 

tören proğramıdır. 

Gündüz 
1 - Saat 13 de Halk.evinde halk toplanacak Ho/k,.f•i 

bandosu tarafından çalınacak Jstildôl moTşı ile 
Tören haşlaqacalctır. 

2 - /stile.itil marşmı rn ·ifealcip Anlcorada Hn/lce.,,!ni 
gıl dönüm·; mri~ !(ebet,/,. .,,,.,, ,.c•k ıonf~,. l.,~ 

radt10 ;/,. dmltmecektir. 
3 - lise Tarih öğretm,.,,; hali Ahdullalı. taroftndnn 

HalkevleTirıin malcsad ve gayeleri lı.akkmdu hi, 
söylev verilecektir. 

4 - Halk.evinde toplananlarla birlikte Halkt·vinden 
çılcılacalc Maraş caddesini takiben Ortahisara çı
kan yoldan dönülef'k hülciıme önünde biraz te
veklcuf den sonTa Halk Partısi önüne ge/in,.ulc. 
fit orada da biraz durduktan sonra idman nrner 
aralıjından girilerek Üç·"incii Umumi Mi/,.tt iş ile 
ö'niinde bir az tevekkuf edilup yola devom ~r/i 
lecek 'l•e belediye önüne gtılinecekdir. Be/,.rlı ·ı,. 
önrinde Halkevi bandosu tarfından onuncu uıl 
döniimü marşı çalmancak gündtizlci törene niha
yet verilecelctir. 

Gece 
1 - Gece törenine Ha/k,.'lıi salonlarında Saat ( 20) de 

( Necmiati saz hey,.finin) çalacajı /stiklôl marsı 
ile başlanacakdır. 

2 - inkılap ve Hallcevleri lıalckında bay Doktor Ka 
zım Güler tarafından hir söylev 'Ueril~akdır 

. . 
:::. :· ... ~.:: ~ . ': .' .... :: ·.·=. ·. ·;_ ·~~ ·=·:-.·:.:- .: . ·::~ ·:. : ·'~ ~ . 

.. ' ,,, . .,. .. ·.... .. . . (": , . . ~·. . ·. . . . . . . : . ' 
• I'. , • • • • • • ••• ••• • • • • • • • ~ • • .. • • • • • . . . · ... 

3 - Kız orta mektebi musıkı öğretmeni haqan S •ı nc 
tarafmdan lceman ile mrınfe/ıap bir par nlar c 
nacalcdır. 

4 - Bay Halis Ataman tarafından bir şiir olfunucı le '· 
5 - Öğretmen hay Sıtlcı oe hay Bedri t a r a f ı n m 

Keman 'Ue pigano ile muntehap parçalar çal ,, ,, 

ALACAGIN 

cakdır. . 
6 Ba.11 Kemal Alp Ömer tarafından bir şiir oltuna 

calcdı r. 

7 B·ıy Se.%~ J.6rahim Tarhan tarafından kemanla 
bir parça çal.ınacalcdır. 

8 Bav Hüsnri Güler tarafından bir şiir o!cunacakdır. 
9 Ö jretmen bayan Sevinç ve bay Bedri ve bav Sıt

lcı tarafından keman ve pıgano ile 1111J11teluıp bir 
parça çalınacalcdır. 

10 - Bir Monolo; Bay Kemal tarofıntflpa aögl.f1cC/ctlır. 
11 - Bay Salih ve Muammer tarafından le• m o n ve 

piqano ile bir parça çalınacalcdır. 
12 - Köylüler tarafından Millt lıororılar !J..Opılaca~dır. 

Harunlar miiessesatı 
Bu proıramımızla 6utun Hallcımı• gqpılaca4 tö
rene dtıvetlidir. 

Trabzon H.Jkevi 
Tören heyeti 

Gayrimenkul s~ .. 
· artırması 

Köyü Ne'U'i M.Mu. 

Hosd' Fındılclılc 7352 
ımasga tre otlak 

Defterdarllktan: 

M.N. 

116 

U.N. 

2145 

lira 

100 

Mül/ciqeti pesin prıra ile satrlmok üur~ rırtf1Tmaqa çi 
lcorılmış olan qu/ca,da evsafı qazılı gaqrimmlcultin müs 
terisi tarafından sürül,.n peyi lc.omi.;uonca lıoddı ltiqık 
fÖrülmediğindt!n dolatJı arttırması 26 2 937 cuma tıinrint! 
!tadar temdit edilmiştir Te,,.inat akçesi yüzde 7,5 dar. 
ttelclilerin .lJevmim,.zkurde saat 14 de d~ftertlarlılcta top-

-...,!acalc. lc.omisgona müracaatları. 

Gayrimenkul satış 
l<öy veya 
}.{•hailesi Sokatı Nev'i M. M. M. N. 
Ç,lturçayır Fındıklık 4595 12 

• • 1838 9 

• iki parça fındıldık 3676 11 

~ · 
Fındıklık 8676 13 

ruya Meyvahlc, tarla 15974 6 

~a 
ve harap ev 

Haaealh Tarla 3216 21 
Fıadıklılr, SS64 24 
tarla ve ev araaı 2S 

• Keramya Kilite ve mektep 400 

~JafUbo M. 
arauı 

Ayafilbo Ana 80 274 
leireçhane Çalılık halinde 3676 126 

fmcbklık 

Defterdarbkton : 

Zayi tasdıkname 

9~9 Senesinde Trabzon 

Lisesi birinci sınıfından al

mıs olduğum tasdiknamemi 

zm•; t-ttim. Yenisini nlnr.n 

p m Jan efilcisinirı lıiiJc .,., ,; 

m dı eını i tin eu eri'" 

Boztl'pl'ızir .moha f'Sinden 

Haci Alt oiulları"dan 
Ali Vasfi 

artırması 

·1 
Kıymeti Mu. 

U. N. Lira Tabiiyeti 

3672 1'l5 Ermeni 
3714 120 • 
t'llS 120 

" 372.J 120 • 
400 • 

4660 70 Mübadil 
2270 120 • 2084 

20 
. 

Rum vakfı 

50 Mabadil 
3865 50 • 

• 

Yukarda evsıfı y111b rayrimeıkblleria m611tlyıt1en *''* para ile 11tdmak Oıerı arttırmayı 
!,~ralınıttsr. lateklileritt vDıde 7,S dipoıito ıqeloıdl WrUktt JP • 3 • 'J37 Cumı ,ana Nat 14 te 
-ntrdtrJtkta topleMffk ~ ... .,., • ., .... .,,,, I ı JJ • U ··il 

h b RADYOLARI sc a u daim-ı en başta 

Her Radyo sahibine 
lazım olan elektrikli 

otomatik gram'Jfonlar 

Rad ' osunu 
Dinl eyi~ , mukayese 
etmed e n Radyo 

alanl~r aldanır 

MOVADO 
Dünyaaın en 

mük e m m el 
saatıdır 

157 birinci 
mükafat 

kazanmıştır 

HAKKI 

• 

Satı ş ı 
teminatlıdır 
he rkesin 

zevkine uygun 
Cep K.)J ve 

Spor saa tları 

ATMACA 
TRABZON 

• 



Sayfa 4 /YEN/YOL} 19 Şubat 937 

- - -· . - ~ 

37 - 2670 

4 Lambah 

HER YERDE 
VE DAİMA NUN'DUR 

~111~ I ~3~ da 

Ankara Halk Partisi Genel Sekreter
liği tarafından tertip edilip muhtelif 
resmi devaire mensup fenni bir heyet 

huzllrunda yapılan müsabakada 

P H 1 L 
· RADYOLAR! ~ ~.~ ~-.. - · MARKA 

Arasında B 1 R İ N C 1 L İ G İ Kazandı · 

Rakip markalarin daha ucuz fiatlara teklif 

efmele~ine rağmen D-,J lhl Ü O~© nun 

Pek yüksek evsafı nazcin itibara almarak sipariş 

37. 2620 
6 Lambah 

ya verildi 
. 

37. 2650 
8 Lambah 

Abdul a Sezgin . 
• 

Müessesesi sıra mağazalar No. 118 

TRABZON 

Telgraf : saatçi . Trabzon 
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