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l.aı, Baıyazıcııı' BE KIR SOKOTI 

Q 
Birineil k maçlarına bugün 

aat ık1de 
Idnıan Ocağı - Nevmiati 

Karşılaşmasile neticelcnecekdir. 

Plan 
. . 
ışı • • 

Duyduğumuzu göre uray 
bütceşi tastıkten gelmiıtir , • 
gdmamiıse bile okşama sa· 
baha gelmek üzeredir . Şeh
rin gelcct~k planını yaptırmak 
icm yeni bütceye tahsiıat • • 
konulmuştur • Zcten, bu yıl 
konan tahsrsattan başka, ge· 
cen yıllardan konmuş ve sar • 
fedilmıyereh zamanımıza ka· 
dar cevrilegelmış ayrı bir • para da vardır . Demek k ·, 
şar kurulu öteden berı plan 
ışine geregL kadar önem cıer· 

mııtır . a cak bu onem, aalt 
bütçeye tah ı at koymak ışi 
üzerındc ıopla up kalmış , 
planı yaptırmak ıpn, ayrıca 

gödertlmeaı Liiz.ımgelen ılgiye 
gelmce o lıtf gösterilmemış· 
ı ır! bu yıl da yine böyle ol· 
du : IJutceye plan parası . " -ı..onuLau. Aonulcıu ama, goru· 
nu) or kı, yine hıç bır kıpır· 
danış )Oklur, ve bu durumla 
bir kıpırdanma da olacak 
dekıidır ! 

Yme tahsisat yerine ho.r· 
canmıyc;.cak , yıne bu işe , 
batun şehır işlerının _en başı 
olan bu önemlı ışe boşlanmı· 
>'acak, yine iıışaat ııleri anar 
ıı ıpnde yürü) üp gidecek • 

* •• 
On ıukadar bin lira veri 

lerek ıehrin haritası yop,/-
mışclır • Ho.c;an plan yapıl· 
mıyacakdı, on onbeş bin lira 
•arfederek bu harıta nıçın 

) apt.rıldı . ( Zavallı harita 
parçaları, ıiz de kimbitir ne 
hale aelmıı6inizdir ıimdı ! ) 
inşaat ı,lerinin pcr ·şan lığın· 
dan öturü aelecekteki uray 
biıtc;esınin şımdtden yüklen 
dili ağır, çok ağır, ta,ınarr.ı 

yı.ıcok,aihndon kalkınılmıya· 
cak kadar ağır yükl~r ) üzün 
den bu zaoallı ıehire acımak 
akle ~elmi) oua , on beş bin 
liralık bu iz.er• acıyalım ba· 
rı ! yopılocak ış : iı; bakan· 
l:ğı plan ııini bır elden yap· 
tar c. c" kdır , Sözünü bo iral· 
kan zibi kullanmak.dan kaz· 
6eçerek şehrın planına hatta 
bir iÜn önce baılanmalıdır • 

/f bakanlığı, ilk önce hari· 
tadon iıe baılc.ıtacaktır _. Bi 
zim, Üf dört yılda tamam· 
lanmıı harifomız olduğuna 

göre,, hif har ttaıı olmı) an 
ıehır ve kentlerımi:z.i bekleme 
mize /üz.um ) okdo.r . bizim 
haritamız var, bütçede para· 
mız da var , bir yapıcı6ını 
bulup hemen plana ba,Lıyo· 
cajız , çünkü plan•ız.Cık yü· 
;dinden inıaat ıı 1eri cınar•İ 
ittinde gitmekte ue büyük 
zararlar kaydedilmektedır , 
derıek İf bakanlığı bunu 
takdırle k.arıılamaz. mı ? 

Rakanlıtın bir elden yop· 
tıracoğı planın para6ı )'&ne 
cıray bütçe•İne konacak, uray 
btitçeSEnden harcanoc-ktır • 
Ôyleyae duracak , gefırilec k 
bir tek ~ünümüz bıle > okdur. 

Unutmıyalım ki, her gepn 
ıün yarınki bütt;elerinuz.in, 
belki yüz yılda tartamıyacatı 
S'1rarlar kaydetmektedir ! 

Bekir Sükuti BEK R 

l 2ınci yıl 

Habeşistanda hazırllklar • • 
Paris - Maten gaıetsinin 

londra ayları adisababadan 
gelen ve 1896 aduan meydan 
muharebusine girmiş bulunan 
muharipler t rafından dün ter 
tib edilen yurdsever toplantı 

büyük bir kal:ıbahiın iştirak 

ettiğini bildiren telgrafları neş 
retmekredir adisab~l:tadaki 
diploması cevenleriı de mübte. 
mel muh rebeye aid aüel ha· 
r .ketler görüşülmektedir baı 

lıcıı italyan bücümünün masu-
radıdğrat demir yolunu bır us 
olarak k ulı nacağı ve bu bü. 
cümün başlıca hedeflerinin 

Giridisyanı 
Atina S (aa) Hanyadan 

biJdirHdiğine göre isyan hare 
katı kandiye civartndaki bazi 
köylerede sirayet etmişdir bu 
ralarda grevciler mahalli hü 
k fimetler i ortadan kaldırmıılar 
dır grevcılere karşı kandıyı da 
bulunan süel kuvvetlerin kif 
g ... Jmedif.i görüldüğü için l aıı 
yadan asker sevkediloıiş ve 
piredende iki torpito acele 
yola çıkarılmışdır kuuvetlerin 
bu akşam hadiıe mı.haJliae 

Ali Çetin kaya 
telgraflar 

Ankara - Bakır hattının 
açılması müaasebetile bayın 
dırlık bakanı B Ali çetinkaya 
cışağıdaki telgr.ıııfluı almışbr. 

Ergani madeni · Ali çetin 
kaya bayandırhk bakanı anka-
ra : cumhuriyetin bilgili 
okumamıştır büyük es('rlerin 
den olan diyaribekir hattının 
madene kadar olan kııDJının 

müsadeleıiyle açılma törenini 
bugün binlerce hQlkın minneti 
ve şükran dolu. coşkunlukları 
le yaptık şerefli ışı bana 
tevdiinizc' en dolayida minnet 
darlığımı şahıi hürmetlerimle 

beraber arzederim birinci 
umum müfettış A. Ôzmen .. 
madeu bay,ndırlık bakıanı Ali 
fetin kaya ankara tumurloiun 
ulusal hzı büyük. bir amıci· 
na daha ulaştı kutul tutumu-
uu%la daha yüce amaclarına 

da varacaklar bakır madeni 
iıtuyonuoun açılma töreni hıı 
kın yürekten kopan ıöıterile
ri yle yapıldı SODSUZ aayıdarı 
mı ıunanm Uboy T. Gür • 

Necdet Şener 
Sayin ve kıymetli iıyar ile. 

ri ieleoierimizden itbalit ve 
transit iÜmrüğ&i direktörü 
Necdet fener bir aylak kanunii 
iıoinı kullanmak üzere pazar 
güokfi Güneysu vapu: u Be 
Ankara ve latanbula a-ilmiş 

dır • 
Yangın 

Muğla koktepe alanında 

orman yani•nı çıkmıı ıöadü · 
rülmeıi için tedbirler elınmıı 

tır , 

akunn ve adua oiacağı sanıl 

maktadır alnumun italyan as . 
kerleri tarafından zaptı habeş 
ler üzerinde pek büyük mnne 
vii bir etki teaır yapacapdır 

çünkü aLsom mumbit bir böl 
genin merkezi olduktan başk:a 
ruenelik zamanında itaıyan 

askerlerinin ha !>eşler tarafın 

dan klıcdan geçiriidiği alan -
dır bir kaç günden beri ual 
ual yakınında sınır üzerinde 

önemli miktarda haber asker· 
lerinin toplandığı bild rılmek 
tadir . 

büyüyor ' • 
varacakları tahmine edilmekte 
dir bu isyan harek;tioio siya 
sal bir erge ile: yapıldiğı şüp· 
heıiz olmakla beraber grevci 
lerin venizeliıt bir cereyan ta 
kip ettikleri heDiiz sabit olmuş 
değildir hükumet cevenleri ıs· 
yen hareketinin tamamiyle 
mevzii kalacaiı ve kuvvetler 
gelir relmez .ierbıl yetişti 
yetiştireceiini kanaatindedir 
isyan hareketi telirafla bay 
Çaldariıe bildirilmişdir • 

Demir yolu 
Töreni 
ELAZiZ - Cumhuriyetin 

çelik iradesinin bir zaferi da 
ha : dün tren bakır madene 
girdi eliziı.den diyarbekirden 
ve civar köyJerden geien bin 
terce balkın İf tirakıyJe büyük 
tören yapıl8ı bir•nci umum 
müfettiş Ahdin Öz.men ve 
Elizıı. ve diyarbekir Hbayla -
rı meraaimcie baıır bulundular 
cumhuriyetin demir yolu ıiya· 
•Hının kurucuları Atatürke 
bııbakan İımet inöoüne bayın 
dırlık bakaıa ali çetin ka1aya 
Şükran ve mionetdarlık teli· 
rafları çekildi balktn aevioci 
ıonsuzdur . 

Alman yada 
Berlin - Alman kültür 

oda11 y•hudi kültür ve ar bir 
hklerinia3 lajustoaa kadar bir 
alman yabudi kültür birlikleri 
federasyonu kurmaga çağtrmış 
tır bundan sonra ancak bu fe 
dcra1yona bailı bulunan gu • 
ruplar fa-.l kalabileceklerdir • 
bu tedbiri ne yabudi mekteb· 
lerile ne de dini kültür cemi 
yetlcrile ilıisi yokdur . 

Diyarbekiri teşekküıii 
Oiyarbekir - nafia vekile 

tine bugün bakır hattının po 
zu11u mer&1imle ıç.'1kea bu· 
bilyük eserin başerıimasında 

çok himmetleri mezbuk olan 
ıah devletlerini HJgı ile an -
dık tebriklerimle arzeder!ın 

diyarbekir il barı F ai:.. EriÜG 

Çarşamba 7 AGUS1'0S 1935 

Savı· 
Havadan bi i koruyacak olan 

UÇAKLARJMfZA l ardım edelim 

Giri y ' • • d 
ATİNA 5 (aa) l v s 

ıjansı biJdırİ) or matbu tın 
is ıhbarına göre G rı a 
d lıi k diyede ku•u üzum 
smelesi içinde çıknn karışıklık 
Jar isy o h l nı lmışdır grev· 
cıler hü üwt:t d iu;s oı ışgal 
ve burolan t .. brıp ctmişıcrdır 

gre\ cılule miıseUah kuvvetler 
ar sında vukubul n bır mus 
demede yum beşkışi yar lan 
mışıiır beşı j mdarm dır gmt 
kumandanı t .. kviye Jtal rıyle 
hanyad. n hareket ettığı gibi 
ikı toıpıto muhrıbi de kandı 
yaye doğı u açllmışdlr vali >ç 
bak nına çektigı telgraft 
grevcıletin sıy s l saıklerle 
hareket etmış olduklarını bıl· 
darmiş ve sükfınüo bugün i de 
edileceği kanaatını göster 
mişdır bır bom.bardıaıan t y 
yare fılösu da b;rnyadan h 
ıeket etmı§Oır ıoyter cıjansıda 

bu haberı teyıd ettıkten son 
ra grfvcıleıin .ıda.da bir tersa 
neyi el~ geçir diklcrıni bıldiri 

rİ) or • 

Ati nada 
Karışıkllk 
Paris - Royter ıı j nsı bil 

diriyor buraya gelen bır telg. 
rafa göre atin t yyare karar 
gahında 25 sker hükumet 
aieyhine tahrikatta buh .-ımay 
teşebbüs ~tm ş ve kaıışıklığı 
baıtarmak ıç n oraya ~len 
j ;&odarm 1 r sılab ateşı ıle 
k rşıl n ş Jn süısu et tee süs 
ed•imışdır ve yakı.1 nan onbes 
asker dıv nı harbe verilm"ştır 

E .. peraıılo kongrebi 
Roma - 2 7 ncı arılufu 

,al esperan o ,ko groi bir 
çok ulualaı dan 1 500 delege-
nin kaıimiyle dürt Rom da 

a n 
Sam u ıdan ayrıldılar 

S mıu., Başbakan l.s· 
met I u n z yolü ile bu 
gun saat 8, 30 de şehrimize 
gelm f ve saat 14 de bura· 
dan ayrılm ş iır . 

1 ütuu ürünü ve 
ınh ~ar idaresi 

tv~ugla - ilin her tara• 
fında tatüı l rin yapılmasına 
ı.e ı ıimu~ına başlonmışdu• 

tutuı. tucc ... rlar: ürünün ınce 
lem a ftn işyarlarmı yoila· 
mışlard r rnhı11ar ıdaresı de 
ksp rle1 ,rle araştırmalar 

}'Cpm l dır her ne zadar hu 
raklık varsa da üru.ıun yetiş 
mesı eyıdiv butün ,ide üç 
mil:> on kılo tütün olacak u· 
maim kt;.ıdır urun hakkında 
genel du; gu çok nefıs olaca 
gı merkez.ıı dedir • 

• a sevınç . . 
ıçın e 
Maraş - Uıay elektrik 

tesisatı bır üstimceye veril· 
miştJT bu uretlc şehrin çok 
on mtı ihtiyaçlarından biri 
daha kotarılmış bulunmakta. 
dır ha k aydmlıga kaııuşaca-

mda11 el.o 'ayı seııınç içinde· 
dır Uray şehrin bayındırlık 
1-rojesmi >' ptırmak için bir 
mıma g t tı iıdır mimar 
baf ndırl k projesini hazırla· 
mak u e ı celemeye başla· 
m şdır. 

izııı r i~) aı ları ) iizde 
i b.~ 'eri orlar . 

lzm r - Ş hrimi:.t işyar· 
ları ayl klorın n )üz.de ikisini 
hava k rurnqna vermeyi yü· 
k nmrş rd T O)'rrca 30 uye 
yılda 770 1 ra vermeyi kabul 
etm "şl rdır . afılmıfdır • _,,------=-------------'"' --------

Zılec e na ıl çahşı 'yor .. 
Köy]ü , şehırli bütün halk içiçe toplanarak 

zelıırh gHzdan ve hava tc lılıke~ınden 
korunma tedbirleri al ) orJar . 

Z le - Dün köylerden ge 
len part1 mümt: ssıHeri ve mub 
tarlarında katılmasiyle bir top 
lantı yapılmışdır zebirlı gaz 
denecleri yapılmış ve bu.v 
tehhk.esi ha kında söylevler 
verılmııdir verıln eız ba tliiD so 
nra bava tehlkesını bılen uye 
veyardımcı üyekayded Jm,. dır 
üretmenler ürünlerının }Ut.ıe· 
ılusıoı hava kurumuna verme 
yi kar rloşdırdılar üye yazımı 
devam edi) or ılçemız. halkı 
bü) ük memieket cıav ınd 

en ıleri safa g"!çmeyı k , rliiş 

dırmışdır aüokü giın bü) ük 
bir bava gunu o wuidur 
ank.ar çocuk esirg~me kuru· 
munuu genel merkt7.ı 16 tem· 
muzdan l r ğuslos 935 t • ıbı· 
ne k d. r l~ 99 çocug$l yardı ın 
elmişdır bunl rd .. n ~76 b sta 
çocuk ve anne genel merkez.in 
polıkidk!erü:de balnlmış v 
sığıtılmışdır b-.kım evinde 
3::!.5 çocuğun dişleri bnkılmı 

ve cıgıbloıışdır genel merke· 
zıo banyolu ında 780 çocuk 
ve nne yıkc: nmışdır süt dam· 
J~sından her gün 100 çocuğa 
süt verılmış ve 15 gücde 1020 
kılo bedav .. dan d gıtmışdır 

yardım için başvur o 13 ço 
cuğa p ra y rdımı y pılmişdir 

Do orl r 
Karadenız gezı~ıne 

Çıktılar 

İstanbuıd kı d ğerlı Dok-
torl rd n Op r&tör M.. 
K mal, N yc:ızı ismet, Süreyya 
H · yet, S ni Yaver K ra 
de ız v pu u ıle bır K r • 

denız g z sine çıkmışl r e 
Rizeye g tn:ı şlerdır • diın 

1tau h ş .. hrımiz_g ~\erek dok· 

1 
torlarımızl g .zmışier ve k-

şam yni vapurla ist n\ıul 
dönmüşler 
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Belediye· meydanından 
Tabanaya kadar 

Evvel Belediye meydanın 
dan ta • • . • . • Tabana ya 
lıaciar, bütün uzun•okak bo· 
yunca yapılmıı veya yapıla· 
cak tek bir aptuoneai ) ok· 
dur bu Şehrin. Sabahdan ak· 
ıama cieain ıu bakio;la kah· 
oe.incle nöbet bekliyen belcli-
yene 6İcler. Bu zavallı kah-
oenin zavallı apciuaneai Je 
olmamıı ol•ayclı n~ yapardı 
bu halk ? Şo kayı makayı 

bir tarafa bırakalım, apteaa· 
ne denilen şey halk icin en • 
önde 6elen bir ihtiyac;hr • 

Rir bakiotla kahve•i, yü:&· 
ler ce oe binlerce adam:n ih· 
tiyaclna l''ler mi ? hem bu-
ra ıı ama mi bir yer cl~fil, 

nihayet bir kahvedir, beledi· 
yenİTl' altındaki .. apteıaneleri 
anahtarlıyoruz. . Söz6elimi , 
bakioğlu kahoeıi de , kendi 
müıterİ•İnden baıkalarına 
apteaaneıini kilitler •e ne ele. 
mefe hakkımız olur aanki ? 
halk• opteaane mi lazım , 
iıtc bomboı arıalar , iıtc 
belediye : taıı da IJar, topra· 
f' da oar, mühendisi de uar, 
parr. aı ela oar • • bu kadar 
oarlık içinde bu yokluk niçin ? 

Koca bir meydan 
.. aptesane olmu§! 
Eaki •atlık yurdunun ar· 

kaaında , meroı ccı.dduıyie 

çarıı caddeai araaındaki 6e.-
niı meydan kendılıendıne 

apte•ane olmuı • oradan g~· 
pnler , kokud~n piıliliaen 

ııliayet ediyorlar . etraf ta ki 
eu~erde oturan d.oktor lar da 
bu halden ıikayetcıduler. o· 
rodan 11epmler ete , •ayın 

doktor da ııkayet:eı ınde hak 
lıdırlar, onlar hakltdırlar da 
o koca meydanı o hale ıo· 
konlar mı hak•ız.dır ? 

Ôyleya, iki kalcı.bal,lc cad 
de)'i birbırın• baelıyon ue Uf 
yanı da bapdanbaşa yol olan 
•aca me)'danı berbat eden, 
o cıucarın haoa1ını , halkın 
eunliiini haz.an elbet haklı 
olmaz , ~hatta bir balumdan 
adamakıllı . •uf dur da bu • • 
ha'jan öyledir nifLn bunlara 
kimae karıfmaz, nlf in beledi· 
yenin, .zabdanın, poli•tn umu 
runda olmaz 1 bu İf ? Neden 
bunlar tatulmaz da •uçları
nın cez;aıını ıörmezler? )'Ok· 

10, vcrıcelıleri korıılıaın kar 
ıılıfı 11üçdi4r , oe Söz.11elimi, 
aynı yerde kapalı , modern 
bir opteaane yaptırmak 6ere 
kir de ondan mı ? I 

YOLCU 

Moskovada 
MOSKOVA 5 - Ha••• 

ajan11 bildiriyor holk komiıer· 
leri trüıtlerle devlete •it ku -
rumların bundan böyle her 
türlü alam utam muameleleri 
iç.hı dogrudan doğrudan dol 
ruya yabancı kurumlarla mü -
aasebctde bulunmalarına ka • 
rar vermiıtir ıimciiye k•d•r 
bu muamele ıovyet ekonomi 
beyetıeri~ve tecim komiıetllii 
aııt••ilo )'•pılı1ordu , " 

• 
IL/Ml t iÇiNDE 

Beşik düzüne 
bir göz atış ! 

Beşikdüzü ( Özel ) 
Beıikdüzü trpkı içinde tam 

aağlıklı ve cok gelişli belek 
t 

büyüten bir beıik gibi gün 
gectikce yeni yt>ni varlıklar 

t 

ve ilerlemeler göıteriyor . 
Göze carpan bu ilerleme· 

t 

lerden biri•i kentin batı tara 
fındaki cumurluk meydanı

nın park olusuda uarclır . 
Burada Atatürkün bü•ttü 

aon gayretle yapılışa deuam 
ediliyor. Euvelce burCJcia pu· 
ıembe günleri pazar kurulur· 
ciu. Şimdi bu pazar yerinede 
ka•abanın doğu ue giriş ta· 
rafına kaldırclılar • 

Burada ela •atıcılar icin . . 
zamana uygun barakalar ue 
ayrı ayrı yerler yapılmııdır. 

Gerek cümhuriyet meycla 
nının ve gereku öteden beri 
biıyük ciüz11n kurulan pazarın 
bu günkü iyi hali alma•ı yo/ 
lunda köy' odası öiünmeye 
değer bir İŞ. yapmışdır . 

Kasabanın dişariyle o/on 
alıı veriıi göze 'iarparak bir 
varlık.tadır. 

Sermaye tutarıılerini İ)'İ 

'ieoirek oe ka•abalarının her 
ilerleyişile alaka göıterirler. 

Burası kütjük fakat arı ko. 
vanı 6ibi ıfleyen bir iskeledir. 
Tüccar ve .e•naf aralarında 
bir birlik kurmak üzeredir· 
ler. Bu • birlık de kuruluna 
o •aman kım bilir ne iyilılc· 

l., dojacakdır • 
Kcmtarcı Mustafa u.tanın 

iı evını de unutmayalım • 
Yaptıgı 11.:r c;eıit paııüiierile 
ün salan bu adamız akıl 

erenlıtile 1Je üstün becerigile 
c;ok yakın bir z.cıman için bi· 
ze daha yükuk lfler vadet. 
miı oiU)Or • 

Gene burada kökü herke· 
•in 11ö11liinde yaşayan kiıitür 

a,kı uoraır. bu c;.şk munev. 
uerinde m~ is:! halkın da o-
dur. Hıtjde eivertıii olmayan 
bu aiınku mektep bına•ının 

yerine yenıcten bır bınanın 

yoptırıimaıı ~oiundaki aüıün 

ce ve nıyd sok kıwveıLiciır • 
Bu ış k.Ö)' ,yasasına dayan 

dırıLarak bu jÜZ. hal edıle· 
cekılir. Guzun ıumie:rı &..tılır. 

aa kultiiı ün kökü gönüllerde 
blan aıkının ıik gon'ioi aı 
mıı olacakciir • 

Her ırgaümdıkca yenilik 
bebeklerını tem jÜflü büyü. 
ten Beıikdüz.ü durmu)Or , 
boyuna ırganıyor ve ilerliyor. 

GÜRSES 

B.Eden 
diyorki 

Londra - Bay eden 
radyo ile yazılan bir 
sövlevde demıştir k~ : 
oÇ devlet arastndaki 
görüşmelerin durumu 
her ne olursa oJsun U-
luslar sosyetesi konseyi 
dört eyJüJde toplana· 
cakdır bu görü§meler 
eonuçldnmadığı taK.dir • 
de konsey Cenevre and 
!aşmasının hükumetine 
göre lı~reket edehiJe-
cekdir, j 

YBNIYOL 

Harp olmah 
diyorlar ! 

Ankara - Konseyin dün 
bir toplantısında iki hadise 
belirmişdir. 

1 - ltalyaaın üç taraflı 
görüıü kabul ~etmeıi eyi bir 
kaynakdan öğrendiğine iÖre 
Habeşistan bu scö,üşlere işti • 
rak etmiyecekae de Habeşis· 
tana b.erhangi bir kotarma 
ıuretinin cebren kabul ettiriJ-
meıi a~la mevzuu bahis de· 
ğildir. 

2 - Fransız İngiliz 
müaasebatanda silah bulrouş 

ve bu münasebat İuıiliz Alman 
deniz uzlaşmasının akdınd-.n 
evvelki zamandaki halini al · 
mışdır. 

Cenevrede 
dLırum ! 

Cenevre - Uıuslar soıye· 

teai konseyinin birinci karar 
ıuretinde adı ıeçc n 1928 
tarihli İtalyan Habeş anlaş • 
maaın1n betinci maddesi bil· 
hassa üç hükumetin araların 

da çıkabilecek bütün mesele· 
ler için yarğıca gitmeyi yüken 
miş olduklarını bildirmektedir 
madde de ayni zamanda dip· 
loması usuli ile kotarılmaya 

cak olan bu gibi meıelelerin 

kotaralmuı içın kat'ıyen kuv 
vete bat vurulmıyacaiı kay • 
dıde vardır. 

Mareşal peten 
Londra - Marrşal Peten 

teıriaievvel ayında Londraya 
gelecekdir mareşal hard der · 
beynin miaafm olacak ve 
Franaa logaltere müttehıt ıos 

yetelerioio 23 birinci teşrinde 
verilecek olan yılhk şölenınde 
hazır bulunaca.kdır. 

Bulgar dolabı 
Ve Lehistan 

Sofya - Leh Miicar kralı 
Viadıılavın hatırası ıçin ter • 
tıp edılmıı olan töreoe Varn -
da ba~laomışdar. liu tören 
Bulgarlaran tertibinde örıayak 
olanlar Leblcrdır söylendıi:ine 
göre Lchıstan Bul garistanı 

lılav barlığı peşınde koşma 

dan vaz geçirmiye çalışm k -
dadır Çekoı.ov~klarla Yug<>s · 
la~lar beyc:t göndermekden 
ıon dakdui v&z geçmişlerdir. 

8. Laval 
Cenevre - Bay La 

-val dün 'lürkiye elçisi 
bay Cemal liiısnü ile 
görüşmü§dür. 

Çıkarılacak 
Atina - Egine ada· 

larında yakalanan liu-
ham Oi.to Strasserin 
Yunanistanda ol<lugunu 
fakat bulunduğu yerin 
neresi olduğunu bil • 
mcdığını söy lemİ§du. 
Pastı-oıtsuz ve gızhola 
rak l unanistana gıren 

Huham memleketten çı· 
ka, ılacakdır. 

aş bakan 
Erzin canda 

ERZİNCAN - Şehrimiz -
de bulunan ba~bakan İsmet 
İnönü dün ErziDcana 25 kilo . 
metre uzaklikt bulun n şela. 
Jeleri görmeğe gitmişdir dönü · 
şlerinde hükumeti urayı ve bu 
günde kurumları gezmişlerdir 
Giresonda 

Giresun 4 - 3 Ağustosta 
Euincandan bareket eden 
Başbakan lımet İnönü Ş. Ka · 
rahisara uirayarak dün akşa· 
ma Gireıuna varmışdır. 

Orduda 
OrciuS- Boıbakon lımet 

f nönü 4 Agustosta Tirebolu 
Vf! cı~artnı tetkik etmiş bugün 
Gııeaundon hareketle öileden 
aonra Orduya ugramııciır , 

Çankırı 
Uğretınenleri 

CankırıS- Cankırı öğret 

menleri bir grup halinde il· 
goz. doglarında incelemeler 
yapmışiard,r ögretmenler il· 
11az. gecidinde pontuşculer 

tarafından cehtt edılen bir 
jandarmanın mezarını ziya· 
ret ederek ceienk koymuılar 
du· • 

SPOR 
M A Q 

Görele - Pulatana 
Görele ( Oz.el ) tc:mmu· 

z.rn :ıl8 incı pazar günü ken· 
tımız.e gelen Pulatana Sebat 
Yurdu ıle Yeşilyaiı idman 
ocagı gen'ilerı arasında oir 
kardeıtık map yapılmıfta da 
yıne o yedı gun ifinciP. Y efil 
yalıya yenıien Şariı- JJeıık 

düzü- ocagı başkanı otan 
hakemın ıda.rulığı , oyunu 
ıtuncı hofıay<mm yarıaından 

zıonra karıfdırmış ' bır aöl 
anlaşmamazl.ıgı )'UZ.unden ıu· 
yin konuklar uianı b&rakarak 
cek,imışterctır . • 

Bu yare kalan ma'iın bi· 
ıiriimuı İf'n, Görele ( } eııl 
yalı ocoaı ) yallınaa Pulat· 
aneye bır gez.ıntı yapacakdır 

Komıu ve centıimen ko· 
nuülar kcntımız.de temiz bir 
ız. bırakmııtaratr 

Bırıncilik 
~Maçları 

Mıotak tıeyetı ıntibdb işi

nin uzun zaman bal echlmc • 
mesı yuzünden 4 ·a1:ustoı pa • 
zaı gununc adar . uyuyan 
trabz.on futbolu mıntaka bmn 
cıhklerının trabzonda yapıt -
cagmdan aıaomm harele geldi 
ve lkl aünde buuıcıyi ortoya 
koyac k maçiara geçen pazar 
gunu oecmıatı puıatane ıebat 
muaabakuıyle baılandı. maç. 
umumıyet ıtlbarile ve bilbaı . 

aa ılk 011 daluka çok heyecanlı 
ieçtı çok heyecanla geçta • 

. Seoat yurdu umduzumuz· 
dan daba çok ıyı oynamıı bi· 
rınci hafta) mda tam bir var· 
lık göıtermıısede muhacimle· 
rioın ol çıkaramamall yüz.ün-
den ~ - ., g•bi büyük bir 
jorkla yenılmışdır. 

Y me o ~ünün ıkincı meçı 

idmau gücüyle Trabzon spor 
~uıüolera aruında yapılacak • 
ken Trabzon ap<1ruo sahaya 
çh~mama&ındao yapılamamış , 
ıeramooi yapıiarek Trabzon 
ıbor maalub addedilmiıd;r • 

1 z l e r 

Eğer 

istenirse 
Şu stralamaya çlaııacağım 

bir kaç satırla sayın ve sev · 
gili Başbakanımızla şehrimize 
gelişleri baberinin verdiği hız 
ve g yret tesiri altında bazı 
çalışmalardan ve bu ç.alaşma 

lar sonunda Trabzonun kazan 
dığı bir kaç. nesneden baha 
edece~im. 

İsmet İnönünün şehrimize 
ayak basacakları a-ünün tah • 
minen bir baf ta evvelinden 
he~· tarafta g-öze görünür bir 
işçimenlik ( faaliyet ) bır ça • 
lışmadır b §ladı. Öyleki 
Elektriks iz _ bır .kaç köıeye 

ziya verildi uzuıı zımaodan beri 
Jevhaaızhk yüıüodeo nerede 
olaugunu bılmediiımiz Kızılay 
bırleşıti ( cemiyet ) sayın 

Konuğun şerefine binaaı üze 
rine yapdardıiı, yazdırdıiı 

kızıl ayh bır bayrak resmıle 

kızday merkezı cümıesini ken· 
di keo.dıne armağan etti. Bıl · 
mem hangi dairenin yenı bir 
bayr k, yine biJmem bangiıinin 
perdeler, kanepeler alarak be 
zendiğini iıicdık. Velhaaıl şe • 
birde bır çalışma yarışıdu: 

baıladı. 

Belki bu ıoo sözüm kar -
şısında kalan sziler bans 

- Ne yapıldı ? 
diye ıoracakaanızdır. An • 

latayım : Şehir yollarındaki 
çukurlan yıne yol kenarında· 
ki ta§larla doldurma&-• ç.ah • 
şau, ellerindeki kocaman kü 
tüğü kaldırıp indirmekle ooa 
sıhndır vazıhatnı gördürmeie 
uğraşan işçi partileri gördüm. 
Yaae bu adamların üç. dört 
gün içinde park hızaaındao 
bo;şlayıp ta At.atürk köşküne 

kadar uz.ayıp gıden JOlu, meş 
bur bır aa.mıo bütiın ömrün 
ce ancık kırk yam.ı vurabildi 
iİ harkasın1 mılyonlarca kerre 
göJgede bırakacak bıi' şekle 

okduklanna ı.ıhıt oldum. Soa 
ra günler geçaı ve sabırsız. • 
hkhı bekleoıgımız ıevgıli .Uaı 

bakanımız geıdıler şehrimi~ 

ze.. Y oilaı ı ıulama 111 birden 
cörde çıkdı. Zıbdcıler ) oHar 
cıa meıuk cıok.udular. Ekmek· 
ter şuı.ayetsız lHldılar 1 temız 

çıkaııar. Ve nıhayet bızler bu 
uç beş gün ıçınde yolları ıu • 
laow•ş, ekmeklcri _ temız velba 
ad her tarafı hemen hemen 
ıyı gördük 1 f.vet üç. beı iÜn 
aç.an cııyorum. Çüokı Btbaka 
ıumızın gatmesııe eıki duru -
muo avac-t dmeai bir oldu. 
Oıau amma bu iki günde 
yaıdıaım gıbi, kendı keDdi • 
mız.e ço" şeyier kaıandırdık 
ve fazla olaıak ısteoirae bir 
çok ıeylerin yapılabileceiine 

inandık 1 

HALiT MUZAFFER 

Kaçak eşya 
ANKARA - Geçen bir 

hafta ıçi11de gümrük muhafaıa 
öriillü biri ölü 31 kaçakcı 7 l 7 
kilo gümrük kaçağı 3 kilo in• 
hiıar kaçıı i• Joo iÜmüı meci 
diyl! bir tabanca 35~38 deftnr 
sigara kiiıdı 17 kaçakct bay .. 
vanı ele ıcçirmitdir • .. 

l 
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Siiel salı alma 
komisyonundan 

Erzurum yeni hcstaoe ar· 
kaıtnda yapıl c k p vyon ha, 
mam mutbak ve koridorun 
yeniden münakas y konul • 
muştur. )apılıcak işru icşa • 
tın ıh lesı j 9 8 - 935 pazar 

tesi günü s at Io da kEpah 
zarf u!lulıle y pılacaktar. ilk 
teminah 1725 lir dır. taliple· 
rin muayyen günde ih leden 
bir sa t evvel teminat ve tek 
lif mektublarile ve inşaat yap 
mış olduklartna dair musad 
dak ebliyetoamelerile ve tica-
ret vesika! rılc birlikte kor 
ıobnaima komisyo:ıuo mura· 
caatlırı ilan olunur' . 1-4 

Za) i şoför vesikası 
Tı bıon belediyesinden üç 

yd önce aldiğım 97 numar lı 
şoför ehlıyet v sıkamı zayı et 
tim y niıini l cağımdan zayi· 
vesik nın hukmü <1lmadığ1nı 

ilan eylerim • 
Boıtepe mahallesinden 

Mezgitci c,glu 
Halil İbrahim 

il yö tim 
kurulundan: 

K çakcıhktan ötürü aoi 
ihtıs mahk.emesiııce 19640 
kuruş para cezasına mahküm 
edılcııgı halde kaounı tebh2a~ 
ta ragmen parayı ödemeyen 
ve tanıılat komısyoounca gay 
ri mt'[ kul*mahnın haczıne k · 
rar vcrılmış olın argı.liya 
köyünden -ıemaar oguuarıD· 
dan oaman oğlu Hü eyının 
adı geçen koyoe şayıan mu· 
tasarraf olduğu tapunun aius· 
tos 931 tarıh ve 15 111r nu· 
maraaıoda k yıth şarkan ka· 
raya ogiu yorıka ıarlaaı gu· 
ben dere ve tarikiam şımaleo 
yine tarıkıam ve cenuoen ay· 
va:ı oğlu polıhron ye yorıka 
tarlzsıyle mahdut on beş dö· 
nüm bır parça tarl dalu ntııf 
hıs esi bhsıli emval kanonu· 
ııun 13ııcü m ddesi mucıbince 
iş bu bıldırım t rıbınden 25-
7-935 ıtıb ren yırmi bir gün 
müddetle açık artırm ya çı· 
karılmişdır. ıstekhlerın vıJayet 
idare heyetine murac t etme· 
ieri il o olunur . 

25-31-7-14 

lgur 
eksil mesi 

A:,ker i satınalma 
Komisyonundan : 

A-Tr b1on kıtaatıbtiyı;cl için 
tahminen 2210 lirahk 26000 
kilo bulgur alın c kd ır 

B - şartname i bergün 
komisyonda parasız ol rak 
okuna bılir 

D - arlu maeksıltme çıka 
eksiltme ile alın c kdır . 

E - Muvakk t temin t 
165 lir 75 kuruşdı!r. 

G - isteklıleıin 16 ağos • 
tos 933 cum günü saat 14 
de teklif mektublarile kalede 
ı tınalma kom syonuua mur 
c atları il D olunur • 

c,ç,ç,ç 3-4 

uru Fasulya 
eksiltmesi 

Askeri sat1naJma 
konıisj onundan : 

A - Trabzon kıtaatının 
bir senel k ihtiyacı için tab • 
mıuen 1560 liralık 24000 kilo 
kuru fasülya alınacaktır • 

B şartnamesi her gün 
komisyoc da parasız olu ak 
okunabilir . 

D - Artırma eksiltme açık 
eksiltme ile abnıcakdır • 

E - Muvakkat teminat 
119 lira 5o kuruşdur • 

G - isteklilerin 16 ağoı 
to 935 cum günü s at J 6da 
teklıf mektublarile kalede aa· 
tınalma komisyonuna mur: ca 
tları ilin olunur • 

c Ç,Ç,Ç .S-4 
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Saman 
eksiltmesi 
Süel ı-atın alma komis-
yonundan: 

A- Trabzorı /utotmın bir 
aent:lik ıhti~cıcı ıpn tahmi-
nen 3780 liralık 84000 kilo 
Saman ul,nacakdır • 

B ._ Şarınameai her 6ün 
komiayorıda paraaız okuna 
bilir • 

D - Artırma ekailtme Gf ık 
ekailfo~e ile alınacalıdır • 

E ·- Muııakkat teminat 283 
lira So kuruşdur . 

G - l ıteklilerin J !J -8 · 935 
pazarteıi günü aaat 14 de 
teklif mcktuplarile kalede aa· 
tın alma komiayonuna mura· 
caatlart ilan olunur . 

ç,ç,ç,c, 2-4 

rpa 
eksiltmesi 
Süel Saun alma komis-
yonundan : 

A - Trabzon kıtatının bir 
aenelilı ıhtıyacı İf in tam inen 
4200 lirtılık 84000 kilo ar· 
pa alınacakdır • 

B - Şarnameai her 6iın 
komiayQnda pa-aa ı.ı; olarc.ıık 

olu11ıa bilir • ~ 
D-· Artırma ekailtme afık 

ekaıitme il• alınacakdır . 
E _ Mı.ırıakkat teminat 330 

liradır • 
G- lıteklilcrin 19- 8 -

93 5 pazartesi sünü •aat 13 
de teklif mektuplarıle kalede 
aatın alma komiayonuna mu· 
racaatları ilan olunur • 

ç,ç,ç.c 2-4 

Sabun 
eksiltmesi 

SücJ safınalma .. 
koınİS) onundan 

E 

A - Trabzon kıtatının ih· 
tiyocı ;fin tahminen 1650 
liralık 6000 kflo aabun alı· 
nacakdır • 

B- Şartnameıi her 6fırt 
komi&) onda paraıız okuna• 
bilir • 

D- Artırma eksiltme acık 
eksiltme ile alınocakdır . ' 

E- Muvakkat teminat 224 
liradır • 

G- l.teklilerin 19 8-935 
pazarteai sünü ıaat 16 Ja 
teklrf mektuplorile kalede 
aahn alma homisyonuna mu 
racaotları ılan olunur • 

Ç f,Ç,C :J-4 
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Yaprak tütün 
Nakliye 
eksiltmesi 
Trabzon inhisarlar 
idaresinden: 

Artvin , Ardauoç, Murğul 
Barçka ambarlarında mevcud 
cem an üçyüzbin küsür kiJo 
yaprak tütünlerin kamyonla 
hopa ambarlarına 20-ağustos 
da başlamak ve20ikinci teşrin 
tarıhinde bitirmek 6zere nak 
liyeai 29·temmu:ı 935 tarihin-
den itibaren onbeş gün müd 
detle açık ekıiltmeye konul • 
muştur. taliplerin 12.aaustoı 
pazartesi günü saat 13 de 
ve 400 lira teminatı nıvvak . 
kata akçesile birlikde artvin 
inhisarlar idaresinde bulunma 
l ırı 3•)4 

Çam odunu 
eksiltmesi 
Askeri Satınalma 
Kom ıs yon undan 

Enurom kıtaat ve müe11e11t 
htiyacı için bir milyon kilo 
çam odunu kapılı zarf uıulile 
munakaa ya konulmuştur • 

munakaaası 9 8. 9:S5 cuma 
günü aaat 10 dadır • • 

Taliplerin şartnamesini gör 
•ek üzere h~rgüomunakaaaya 
iıtirak edecekleri muayyengü 
v-e aaatta i5001irateminatvetek 
lif mektublarHe ticaret vesika 
larile birlikte er:ıurum satınıl 
ma kQmiıyoauna maracaatla 
rı ilin olunur • 4· 4 

Kuru Ot 
eksiltmesi 

Süel satınalma 
Komisyonundan 
A - Trabzon kıtaatının 

bir ıenelik ıhtiyacı içın tabmi 
nen 3420 liralık 72000 kılo 
koru ot ahnacakdır • 

~ • Şartnımeıi her gün 
komııyonda para&1z okunubi 
lir . 

D - Artırma eksiltme açık 
ekıiltme ile alınacakdır • 

E • Muvakkat teminat 256 
lira elli kuruıtur • 

G • iıteklilerin 19 8·935 
pazartesi güoü uat 15 de 
teklıf meklu olarile kalede ••• 
bnalma komİı)ODuoa mura. 
catlara ilin olunur • 

ç,ç,ç,c. 2 - 4 

Odun 
eksiltmesi 

Askeri satınalma 
Komisyonundau : 
A - Trabzon lntaatıoın 

bir ıenelik ihtiyacı ıçin tah 
minen 9600 liralık 960000 
kilo odun ahnacakdır • 
B- ıartnameai hergün komis· 
yooda paruııolarakok una bilir. 

D - artıraıa eksiltme ka 
pah :ıarf usulile satınalınacak 
d,r . 

E - muvakkat teminat 
720 liradAr . 

G - isteklilerin 16 ağuı 
tos 935 cuma günü saat ISde 
teklif mekduplarile kalede 
ıatın ima komiıyoouna mura· 
caııtl rı ilia oluour • 

C1Ç,Ç,Ç 3-i 
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Kitabi 
ğeldi 

Görünliz , Din leyiniz . l~ınc:alleri ile Ses , 
kullanış , Fıeıt 'e z~ı aft>t Hu1..uslarında 

u 

Lanı bal 
devreli kı 
mevk 

Ac le s 

iO 
v eti' y 
, or 
it 

ev r 1 

Ort:>bisar canıii karşıbında merhum B 
Enırullab 'ereşesine a;t iiç katlı ev heyeti umu 
miyesıle acele satltkdır. 

Y ~ıı;' ol bas1mevi direktörü Bekir Sükuti 
ilkonuşc maJı,lır . 

Ak aytür 
TAB 

Ucuz her nevi tabela, krıstal üzerint 
yaldı7ı ile ga)et nefıs yazılar yazıl r. 
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E 
Seneliği 500, Altı aylıtı 300, 

Iİf Aylıfı 175 karrıı 

YENIYOL 

NÜSHASI 
4 Kurustur . 

i lan aatırı 1 S Kıınlftur Reklamlar 
paz.arlıta tabidir. 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çı ar AZ ve BASIMEVi E.Jı.i ni,.halar 20 lıııra~tıır 

Grevcil~r 
Atina 5- Hükumetin gi· 

ritten General 'bokoprıloadan 
aldığı bir bildirile ~öre au· 
kun iade cdilmi, ve grevci· 
ler aukunetle daiılmaya baı . 
lamtşlard•r • 

Altı 
kırk 

•• •• ou 
yar h 

Atina 5 -- Royter ojaslnın 
öğrendiğine göre Kanduya 
karı,ıklıklarında 6 ölü ve 40 
yarolı rJardır • ukunel ıimdi· 
lik iade edilmişsede yeniden 
hadiaeler çrkmaaı muhtemel-
dir . 

Geri emr~ 
almış 

• 
1 

Atina 6 - Telefenla saat 
24 Girit genel itbcıyı işci toh 
rikatı hakkında çektigi bır 

telgrafta kandi)ada aukur:un 
tomamiyle iade edıldı ini bıl 
dirmektedir genel ilbay aynı 
z.amanda fıkardıgı bir bırdi 
ri~de halkı rahatca iılerile 

uğraşmaya çalrşmaktadır Gi 
rite gönderilmiş olan iki tor 
pido muhribi sukiı.n iade edil 
diğinden geri dönmek emrini 
almııdır • 

Habeş işı 
Roma - . Reuter aıjansı 

bildiriyor : it iyan cevcnleri 
aüel hareket yapılm dı ca 
Habeşi..tan meseles nin m< m· 
n uniyete şayan bir urette ~o 
tarılamıy c2ğı düşüncesindedır 
bu cevenler dıyotki Habeş's • 
tan İtalyanın kuvvetıni dene 
meli ve öğrenmelıdir buDunla 
beraber 160 bin kışinin silah 
altına çağrılmasına d ir olan 
bildiriğın yttpılması ıhtimalı 
2eriye at,lacakdır. 

Giri 
Kaynaşıyor ! 
Atina - ( a) Royter ej n· 

sı bıldiriyor Harbıye n ziri 
Kondiliı giritteki c: ıkeri ve 
sivil erkin ile görüşdükten 
sonra harp gemileri ve tay· 
yareler göndermeye karar ver 
diğine göre kandiye ilb yt 
grevcilerin aiyual tesırat altın 
da hareket ettikler kanaatinde 
dir grevcilerin gıriddeki cebha 
n eliklerden birini ele geçirdiii 
ıöyleniyor . 
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!)ı~arda Tiirkive 

ani 
atış 

D miryollarının 

anlaşması 

İzmir - Aydın demiryolu 
hissedarlara ile tahvilat sahip· 
leri düo neşretti~ led be· 
yanname ile bir mayıs tarihli 
satış nlaşmasının Türkiye 
bükfı eti ve kump nya tarafın 
dan bsdik edıldiğini bildir· 
mişlerdir. Anlaşmaya ait bü -

. tüo formaliteler tsmaml n· 
mışdır. 

Demiryolu ·umpany tara 
fıodan bir mayısdan itibaren 
Türkiye hüıdimeti he~abına 

işletilmış ve bir temmuzdan 
itibaren bilful büls um et idare· 
sine devir edılmişdir. 

Her ne kadar ulaşma 

pr ojesı kcmpanyenm hisse d•r 

lar ve t hvılat sahipleri tara 
fmd n kabul edılmiş ve mab 
keme tarafından tasdik edil • 

mış ıse de satış bedeh olan 
yüzde yedı buçuk faııli 193:> 
Türk borçlar seuetlerınia tut 
rı otan 1,825,840 lngıİız lıra· 

.1110 Londrada Osmanlı b n 
kasın tavdı edıkc ğı t&mbl ıı 
sonra kat'ıyet kesp edecekdir. 

Bu t dıyatın eylüı 1935 
de yapılm sı kararlaştmJmış • 
dır. Bu t dıyah müteakip şir· 
ket bıssedaılarm malüıııatı 

2 ır a 
er 

Rama Yeniden sefer· 
bP.r edilen l ı fırka ıle §Or~! 

Afrıkoya tahııd edilmiş olan 
Fırkaların sayııı i 2 ye çık· 
mışdır tunlardan beşi sıyah 

gömlekiılerden müteh, ekkıl· 
dır . 

o y o 

vererek hisse senetlerile tah -
villerinio tutarını nakit olarak 
kendilerine iade edecekdir. 
Tabvılat s hiplerioin 31 ikinci 
kanun 19.~4 e kad r toplanmış 

f aızleri de kendilerine verile • 
cekdır. 

Türk tahvilatanın faizleri 
ve yeni varidat debentur tab· 
villeri bir haziran 19 3 5 den 
itibaren hesaplanacakdır. 

Düzeltme 
3 Ağustos 935 tarih ve 

2058 sayılı gazetemizin dördün 
cü sahifesinin ikinci ıutunun 

daki ilanın birinci satırı asli 
ye hukuk bakimligindc:n yazı. 
lacakken 11ulh hukuk yazılmış· 
dır oüzeltiriz • 

Sığır eti 
eks·ı mesi 

AEıker.i Satınalma 

KomıS) onund -n : 
A - Trabzon kıtaat ih· 

tiyacı için tahminen 10850 lira 
lık 62,000 kilo sığır eti alına 
caktır • 

B - Şartnamesi her gün 
omiS} ond parasız olarak 

ok.unabılir . 
D - Artırma elısiltme k • 

pah zarf usulıle alınacaktır • 
F - Muv kkat teminat 

813 Hr 75 ~uruşdur • 
G - istekl11<ric 12 ağu • 

to 935 p zortesı günii a at 
15 de teı:hf mektuol rile k a 
lede atın alma komınyonun· 
mucacaat1 rı itan olucur. 

ıe 

P, C, Ç, C, 3 - 4 

. . 
sı mesı 

··ao 
• • 

!\lt'\: cut ııümüııesi gibi üç adet dosya dolabı 

yaptırılacakttr . 
TaJ~pleıin 26 . 8 · 935 pazartesi günü saat 14 de 
gümrüğe muracaatları . 1 - 4 
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En zarif en • 

çeşitler yenı 
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Gayri menkul içar temdidi 
köyü nevi 
Samaruksai 

kebir 
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S.N. 

240 
194 
192 
191 
190 
166 
78 
7o 

239 
196 
119 

3 
229 
69 

. 226 
200 
186 
187 
185 
179 
177 
175 
174 
165 
148 
126 

63 
52 

bir senelıği 
Lira 
589 
80 
94 
90 
45 

244 
44 
22 
7o 
80 
15 

133 
93 
25 
77 
4 
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2& 
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Yukarıda cinı ve sair evs.fi yazıla gayri menkulibn 8-8 935 
tarıhine kadar en beı 2ün müddetle temdit edilmiştir t•lip ol•a 
lar ~ y~di buçuk dıbozitolarile birlikte perıenbe günü ıaat 14 
de defterdarlıkta toplanacak komiayona muracaatları • 

Gayri menkul icar artırması 
Mahallesi aevi m.no bir aenelikicarı T. 

iavak ııra mıiııalar mai aza 2.29 
n ,. n 228 

" aemerciler " 104 
kasıma~a Lezgi " 123 
ıoiuk ıu soğuksu hane üatü E .ar•z:i 14 
Teldurçıyir çamlık altı h•De 11·1 

" ,, • 11 2 
,, • n 11-4 
,, " ,, 11.s 
n ,, " 11 6 

L K. 

160 
150 
302 
80 
80 
50 
60 
60 
45 

150 

E. 

M 
R. 
M 

k•lemen J 
arazi 

Tuzluçeıme mode>ş ' Han • 
26 
89 

35 
100 

E. 
.M. 

DEFTERDARLIKDAN J 

Yukarıda cina ve saır enafı yazılı ıayri menkulun birer se· 
nelik ıcarJarı onbeı ııün müddetle artırmaya çıkarılmııtır talip 
olanların ,. 7 ,5 di bozitolarıle birlikte ihale tarihi olın l 9 8 935 
paza rtesi ıünü saat ( 1 O) da defterdarlıkda toplanacak llemiıyo 
na muracaatları • 1 - 4 

ACELE SATLIK HANE 

Hacikasım hanıamı yanında 
3 numrolu hane satlıkdır ta-
lip olanlar bostepe karako-
lunda polis Azize muracaat 
etmeleri. 1-2 




