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Hava tehlikesini 
bilen üye 
yazılalım 

Kamutay 
Tatil yaptı 

A11knra 14 - Ka•utay 
bugün biri biri ard,aa yapbİ' 
üç toplantıda ıüadeliiia.le 
bul•aan bütüa kaaua liy ha· 
Jarıoı müzakere ederek kab .. l 
etmit ve Kütıhya .. ylaTi 
Recep Peker ile Antalya uy 
levi Cemal Tuncanın Kaınuta 
yın bir ıkinci teırine lıadır 
tutil etmesi hakkında ki tak· 
riri kabul edilerek toplıntııı • 
na nihayet verm=ştir . kımu 
tay Cııkını Abdu.ba ik renda 
toplanbya ıoa verirken üyeJe 
re ııezdikleri her yerde ba•a 
kurumuna aza l:aydediJmeleri 
için balkımııc tavsiyede ~u'un 
malarJmı dilemittir . 

Particilar 
Bur::sada.n .Ankaraya 

Gidiyor . 
Buua - C H.Partiıi Bur· 

sa ili kurumunun öacülüiü ile 
il çevreıiade partinin tehir 
köy ilce kamun ocak karu•· 
la11nda biımet ılanlarlardaa 
ıkıyiiz kitıhk bir gurup Aaka 
raya iıdecekdır bunun yargı· 
ıi devlet aıerkeJİDi taaımak 
ye uluıal çabı•aJı J•riad• 
aöıteraıektar. Guıup 14 hali· 
randa Buaudaa kalkacak •• 
ı) baıirallld• Aıakaıa,J• ,.,. 
cakdır orada pasarteai akı• 
mıaa kadar kaJup L o ıiia ak 
f•Da laeai ile bur .. J• döae 
cekdir. z. bankası 
Gıreson köylülerine 

para veriyor 
Giruun /4 _ Ziraat ban· 

ka•ı •ayıl• 34 Iİ bulan tario 
kredi lt.ooperatılleri ortaltla· 
rına ue ayrıca ~ıı.cirlem• 
lcefıllıktc 1'ooperatıfler dııın· 
da it.alan köylül•re ilci bola 
ile ödun~ para ıJermey• ba~
lamıı birinci bolya ıJermıı 

ılunci boluy• oerm•.Y• boııa
mııdır uerılen bu paranın 

mılıtarı ıimdulen i•i yiiz 
bini gc'imiıdir . 

Gef•n yıl fınciılc karama· 
nan fiyotlurın düıük olmaıın 
dan ucuz aatarak aon ~aman 
larda darlıfa Jüıen lc6ylul•· 
rimiz.in ziraat ban•a•ının fOlc 
yerinde olan bu yardımından 
duyduklerı kıoant; pelc biı) ük 
dür • 

}'.anan dinamit 
fabrikası 

B«-lrın /4- R.rı•dorf di· 
num:t 11e barut labrilcaıının 
lutuıma11nda o• yılıılmaıın· 
da rıci/erden elli ilıi kııi 61-
müı yetmiı beı krıi çok aıır 
ue Üf yü.r. kiıi hafı! yaralan 
tnııdır , , 

'lbayımız 
Sayın ilhayımuın yara11nıD 

lıapındıiı ye eıealıiinin 1e • 
rinde •e yo'unda olduiu kı • 
taaçla baber alınaıışdır. llba 
~ 11uı ay ıonuada Trabzon• 
dGnccekdir• 

Yurdu Havadan 
KORUYACAK 

12 ıaci yal ~-- -ı.-.,- o-
--~--~ - Savı:2044 

UÇAI<LARDIR 

Harp tehlikesi 
Çok artmış· 

Moako•a - Bene1 moıko· 
yadan ayrılmadan 6oce SoY • 
yet ye yabancı inetecilere 
ıuaları ıöylemitdir : Harb 
teblikeıi ıiyaaal •e Ekonomık 
aebeblerden dolayı tehlikeyi 
ıoa zamanlarda ber •alntkın 
dea fazla artmıtdır bu ıebe ~
den dolayı bu teblikeyi orta 
dan kaidarmak için en iyı çı· 

re bulmak üzere koUektıf gü 
ven ıiıtemiaia açık bir taraf 
tanyım. KolJektıf iive11 ıçın 
yapılaa ve yapılacak unşlar· 
da Çekoılovakya ile Sovyet 
Ruıyaaın aaıgtarı menfaatlar 
ile ıiyaaa arı oirbirlerine uy • 
ıuadur temamile kaniim ki 
So•yet Ruıya ierçek bir ba 
rıı tardtarıdır •e ırerıek bir 
bant ıiyuaaı gütmekdedir. 
B. Beau ıöı)erinı şöyle bitır 
mitdir. Anupanın timdiki du 
rumıu iİİveain tenııkine ve gü 
yen paktları baiıti•nmHı için 
aörüılere de••• etmem:ıi 
amirdir öaümizdeki 1935 ve 
1937 yıllarını çok kuia yıllar 
olarak ıay•aktayım bir kerre 
bu yılları atlattıkmı Avrupa 
aıD barıtı uıu'1 süre için ni· 

B. Mussolini 
ne demiş? 
Parİ• 14 - Elcelıior 6a· 

~eteainin Romaya gönd.,rdili 
aytarınm •oralarına ceva& 
olarak ti, 1*tuuolini demi'· 
tirlt.i, Habeı'iatare iıleri lojik 
bir •onuc:ı vııraca~dır . 

ita/ya keneli teıkiline mu· 
kadderatına lundi egemendir 
•ınırlarımız;, ka:ıı yapılan 
hotlem tehclid b"ıfan6ıcında 
değe/ fakat büyüme devreıin 
dedir bunu11 icindirki ıtalya 
Habeı · ılgileri ' aoramunu en 
c.u;rlc ve en radıkal bir ıekil 
de ortaya atıyoru:r. 8. Mu•· 
•olini ,unlarc ılave etmııciır. 
F ranaa ile ıtalya kuu.,etıı ıkı 
uluadur roma andlaımaları 
bu iki uluaan harp aonu ıl~i 
lerini yeni ıekle ıoktuktan 
baıka ülkelerimiz •roaında 

d~ha arkı bir falııma birlili· 
nın temellerinı atmııtır her 
z~man akımlar nikbın olmalı 
oe olmak iatemelidır . 

Çindeki İngilizler 
Lonara 14 _ Reuler ajan· 

"nın öfrenditine 6Öre bo er 
•l•r arılaıneaıile p~lıin o• 
tiyen çintie balundııralan in· 
riliz aalıerinin reri çckilm~•i 

ıan•lf olacakdır. -=c==~~d=ii;;;ıünülmelcteJir , 
'""'--"'=>'~":o::=c=..:=:s-;;oo-;;oo 

Malullere, şehid yetimlerine 
Verilecek ikram:yelerın dağıtılma şekline dair .. 
İlbaylık makamından;" 

1 • A•lıer!ilı ,aibeleri , 
mal müdürlerince toı&ilı edil. 
melde olan 1931 tarihli «ma 
lall!rle ıchit yetimlerine oeri 
(.ecele iltramiyenin ıelcli I•• 
sii•• ait • 

2 • 191 •ayılt ı,d•ir lıa· 
rarıle tefrik edilen harp mG. .. 
ljllerinin İilİfade etlıkleti 

ildııaJi buhran oergiıi mu 11 • 

fi,etile ~nlai•ar eııaları bry' 
iye ilcramiyslerı hakkında 

29 birinci teırin 934 tarih 
11e ~591 •tıJ•ılı kanıın muci· 
bi11ce 11 eılıiya miiaademele. 
rinde m.Jiul kalanlar• dn ba 
•anunan neıri tarihi olan 5 
birincr Jaanan 934 den dıba· 
r•n i•tifad• edeceklerdir . 

J • Malüliyetlerir. J ~ 1 aa 
yılı tel•ır kararına U)'6UA 

olmadıi&nclan 93 :i Hnuinde 
• a•••rl maiıii • olarak ay-
rıldılclarınJan ilctiıadi t u ~
rcan ••rgİ•İ mualiyetinclon o• 
bey'iy• ikramiyuinJen iati· 
/ad• edemiyenlerin va:i)·et. 
l•rini yeniden tetlıilı eUirm•lı 
İfİn ,aibelerİ oaaitaaile oe 
oıotula yazılı ıeltilde oe eo· 
ralılarile müracaatları ilbım• 

dir • 
A • Nerede oe hangi ta· 

rilarie o• h~nıi lııtadcı ma· 
/ül kaldıtını bildirıen bir di-
lPk katıdı " ~abiılerin ıicil 
oeva kayıt numa•oları ., ya· 
7.:lac:akclır • 

B • Taıdikli maaı ve nü 
la• lıaydı aurdl•rİ • nefer· 
l•rden o:ı ••nelılıl-.ri alıp ye· 
niaen 11e iodden maaı bal· 
lalonlarcn ille ve ikinci ma•ı 
lc-:ıyıt ıuretl~ri bercber .. 

Ç • M:ılıl 1i1ıtinirı hgrpla İ 

oeya e,lıiya miıaaJeme•inde 
oldujunu bildiren oHclcaları· 
nın a•ılları • 

4 • 148 5 •ayılı lcananda 
.. bir Hne İf ınde toplanan 
ıaralar o .ene ifindc yaıa· 
mıı olanlara tcıv~i edilir . " 
denilmelcte oe bu .. yaıamrı,. 
kaydı iu maaı tala•i• mua· 
mele.ini ikmal ettirip re•mi 
aenedi il• ıuibe/erine mılra· 

caat ve va~ıydini lcabiı elti· 
rmiı olmaıtna anlatmalıcla 

oldutundan latr ne aareıle 
oluraa ol•un namına bir aene 
ikramiyeaini tahcıkltuk ellir· 
memıı ofonların ba almadık 
ları ilt.ramiyeleri •rlui 1en• 
toplanan paradan verilmı)••· 
ccktir . 

5 • 1 alaalıkuk et mi, oe 
haoalcıi oerilmiı oldufu hal 
de, •ahipleri tarafında" alın 
mamıı olan ikramiyeler de 
muraru zaman "borf lıırı lıa· 

nana iZ() madde1ine göre 
on unedir . 

6 • Tahakkuk etmit •e 
ha•aleıi verılmıiı olduia hal 
de, tevzi talimataameıiae ya· 
zıh müddr.t için ikram!ycı:ni 
almamıt olanların almadıkları 
bu haklan iade eddmiyerek 
ziraat bankaaı ola11 yerlere 
bankalarda ve banka olmayan 
yerlerde mal sandıklarına 
emaneten alıkoııularak ve mu 
ruru uman için kabul edilen 
OD ıene için e ve teniat za· 
manlaruada mür&caat edea 
sahiplerine nrilecekdir. 

7 - Bu turetle ikramiyele 
ri emanete ahaan m ıliil •e 
tebil yetimlerinin evvelce t• 
-Arlcofı 4 ncil Ytiıdf-

Şehrimizde Hava tehlikesini 
bilen üyel'ğe yazılan yazılana 

GİDİYO 
Haoa tehlıkeaini bilen uye 

li6e yaz.ı/ma yarı'' bir kaç 
genden beri ıehrimizde de 
baılamrşdır. 

Halkevinde ilbay uekili 
bay Fehminin başkanlığı al-
tında parti baıkanı, Şarbay, 

Baıkanlar, V'" diter kurumlar 
baıkanları, kurulları miimea· 
ıilleri lauzurile yapılan genel 
toplantıda bu vatanı yüce iı 

üz.erinde gö .-üşül -,,üş ve ge 
rekli '.Jlan t;alııma ıekli karar 
loımıı ve bu iıle ugraıacak 

bir kurul aeplmrştir . 
Ba •kurul parti başkanı 

bay Ruhi Uralın bC'şkan/,iı 

altında bir kaç gün üat üate 
Halk.evinde toplantılarına de. 
11am eCmiı aerek!i olan iıler 

görüıülmüş ve bütün tecime· 

Adı 

/erin Halkeuine <;ağırı/ark 
bu yarııdan geri kalmaları· 
nm hendilerine anlatılma•• 

ve üye yazılmaları ve yaz. 
mak i'iin çalrşmaları dileğin
de bulunufmaaına karar ve 
rılmi~ ve bunun üzerine 170 
kadar tcctmen toplatıya ça. 
ğırılm.ş ve gelenler hemen 
üye yazılmışlardır . 

Bu topf .. ntıda bir kaç ho· 
/un do/eş r ... k t cim eulerin· 
de üye y •:zmalarına karar 
IJc;rılmrşdır . 

Parti başkanı , Şrırbayın 
gündem& alt~nda ıkı kol lıyü 

yazma iş .ne girişilmrştır . 
Y az•lan üyelerin adları 

Türk h~ua kurumu Traborı 

4 uğbesın den olarak sıra ı/11 

yaz.mata boşlıyoıu~ • 

Teber ruotı 
Lira 

Tec.hhudü 
Ne: 

l 
:t 
3 

Maaa Kaf kaı Türk H .K. mahaaibi 
Lira 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
201 
20 
20 

' 5 
tJ 
7 
8 
9 
ıo 
ıı 
12 
J3 
14 
JS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Cevdet Alap » » bc,luitıbi 
Ya kup » » T ahaildar 
Ô. Lütfü lnan uzun aokak mücellit 
Azmi Özer Raro banılıanı 
Fey7.İ llıntıöl avukat 
Nedim Şener t:.lektirik Ş. müdüıü 
Mahmud Tahain •a.rın tüccar 
Kadri Euren Şarbay 
lhıon Z. Bank muhaıibi 
Temıcl Nücümü tüccar 
ltJ.-hmcd Hazar » 
N. Sabit 
O•man Akçay tüccar 
Ali ve oiullarc balta ojlıı 
Y. S. lvuri oamanlı bank mürakıbı 
Ahmed haci ıbralaim oalu tiıccar 
Mrh rned oaman dayt otlu » 
Alı Alemdar ofla » 
Ahmed Sarı Ahm•d 06la » 
Ali Salih oilu » 

100 

50 

30 

Teberru 

20 
20 
50 
20 
20 
30 
20 
28 
20 
20 
20 
20 

Aılübad}llere para 
Annara 14 - Türk muba 

diller ine nrilmiş olan ikinci 
tertip tufıye vesi .ıuı mühte 
viyatnaa karşı k ) uzde yirmi 
D iabetiade para dıjıtılmaıını 
maliye •ekilc:ti J1 ·a ıt banka 
ıına bildırmiştlr • 

Balıkesir 14 - tan nmıı 
zeaiialerındea emir oiullara 
belyadakt bütün özıenlerİDİ 
k• 1 ıl&ya ve çocuk uİrieme 
kurumlar•na trberru etmııler· 
dir . bu teberıuaun değeri 
140, So bin liradır . 

GEREKEN İŞLER . - . 

Sıtma var , tedbir lazım ... 
Bize haber oerildigme oe yapdığımıı. araıtırmalara ıör• 

Alccaa.bad ilceba)•lıj'ı aınırı ıçinde olan Sera deruindt!n .Kala· 
nıma dertıine kadar olan yerde sıtma laaıta/1111 hüküm aür· 
mektedir. Haıtalık, 11erek bayındırlık daııe•ince yol boyanca 
açılan hendeklerde bırıkcn pı• •ulardan ve gerek tütün tarla· 
larında cçılmıı olan göl!erın pislığınden fıılı.ırmaktadır! Seriıi 
yatan o mıntako halkının eaenlit' adına dana çok uakit 6efir 
meden ıedbir al•ak İ) ı olur ! 

Fırınları farelerden ve halkı 
fareli ekmeklerden kurtarahın ... 

İddia edılditiae, ve ekmeklerin içindeki far~ p:shklerine 
ıörı! fırınharın yüzde 95 inden çoğu birer fnrn yuvasıdır. !nbak 
laraa atılmasından, hanların k11patılm Psıod20 çok daha gerekli 
itdir fırınların fare yuvahiından kuı tanlma ı .. Halkın es•nı· - · · ı . hl k d d. .. ıgı, ili lifi te ı e e ır, kurtaralım te:z. elden oou ..... 

Semercıier başı fena koku içinde .. 
Semerciler bıtı"daki dört yol ağzında ı:apıl t . f ı d ~d . · 1 an ap esanenın 

keaa y:~· ~ı~ kan
1 

m: ~' uedar, a~acık ruzgar oldumu , fena ko· 
u 

0
o ~ a a ı . ı aı:ı urulrnı>Z ~ır bale getiriyor . 

cıYardakı bnlkı yalvr 11yo\' bu i~e bir . t' ' • 9~'1 ıs ıyoı , • • 



YOZ 2 

Kaldırım 
Hasreti .. 

İnMnlar için en emin yürü 
me yeri kaldmmlardır. Orada 
da yoldaki kadar toz toprak 
içinde kals•nız, bu pİK duman 
ciierlerinizde zehirli gaz te -
ıiri yaparak sizi mütemadiyen 
ökıürtse bepşirtae bile yao1. -
nazdan yıldırım gibi gelip ge 
çen, tozu dumana k tarak 
kaybolup giden e size bay 
heıke icat edilemeyibde yerin 
dibine girseydi diye bet dua 
ettiren otomobillerin alt,nda 
kalıp kol, b cak, kelle can 
vermek tehlikesi olsun hemen 
hemen yok olur kaldırımlar -
da. . işle bizim hiç değer 
Yermediiimiz ve fırsat bulduk 
ca kıya ıya ezdiğimiz çığna 
dağımız bu uzayıb ğiden za -
valh taı düzüntüleri insanı r 
için bulunmaz birer can kur 
taraodırlar l Hem b ycağıı.ım, 
yollar nakıl vasıtnlarını , kal· 
dmmlar yürüyenlerin değil 
midir? 

Evet ben böyle olduğunu 
zannediyor ve bunu doğruluk 
larana itimat etdıiım pek çok 
imıelerden iııtdiiımi, dınledi· 

gımı hatırlıyorum. Hatırlıyo 
rum amma ne yalan ıöyleye 

yim bu sözlere tamamen akıl 
1atıramıyor, eksiksiz bir ina -
nııla kaldmmlar yüt üyenlerin 
dir, onlar içın yapılauşd11 dı· 

7emiyor buoua böyle olacaıı· 
na bir lürlü k namıyorum. 
Kafamda ne zamandanberi 
acaba böylemidir, değilmidır, 
diye bir türlü keıdiremediiim 
çözülmez: bir düiüm, açdmaı 
bir Arap saçı gıbı kaldı gitdi 
bu meıcle ... 
Günlerce dütündüiümc, bu 
düjümü çözcbHmek ıçıo uyku 
laramdan .OJdujuma ve nıhayet 
bütün uirt şma Ye didişmele· 
rime rağmen tam bir katıyet· 
1e, eYet, üzcrande yürünmek 
ıçin yapılmışdır kaldırımlar di 
yemcdım dıyemiyorum. 

Sayın , okuyucularım s iz 
hak verın, en kab dayı yerın· 
de yany n ıki kışioıo ıoı1a 
geçebileceği kaldırımlara bak 
k Harın çılek, kir z. dut ve 
yc§ıl yeşıl trılderier !cıüsleyip 
doldurduğunu gördükçe naaıı 

ve haoa-ı yönden ınaanJ rın yü 
rümesı ıçın y pılm1§dır kaldı 

rımlar der buna ınanabilirim ? .. 
Eğer kıldmmlar dükkan 

ıabiplerınin yukarda söyledi 
gim şekilde ve şeylerle üıle· 
meierı doldurmaıarı için yap,l 
mı§H özüm yok f kat dığer 
yönden düıünülerek yapdmış
Jar a yazık zavallı bizlere hık 
kımızı koruyamıyor, baaretinı 

çekıyoru:ı kaldmmla11n • 

KURAKLIK 

Yaz bütün deh etıle geldi. 
Evvcdce bütün vücudu uza 
boi bır biz yığ n y11z iÜneşi 
ımdı aman dedirtecek bır 

iıal ahb. Öğle ır lar1nda be-
nı l::u kavuruc.u s.c klardan 
kurtara bılecek ıeıın bır köşe· 
ye bütün varhğıma vermek ış 
den bile deiil .. haftalar.iır yağ 
mur yüzü gördüğümüz ve bu 
gidişle göre: ceğımız de y'1k, 
Hani şu acriıılık gözle gö: ü • 
l6r elle tutulur ve b kkaUarda 

tıhr bir nesne olsaydı, satı· 
cıluı, bu parı:aızlıi• r ğmeo 
bir kaç gün İçi11de muhakkak 

A H 
Ank ra 12 Mılli banka 

larımızla osm:inlı bankasında 
ve bu bank J rQ bağlı mües 
seselerdeki jşyar ve işç•ler h .. r 
ay aldıkları p!lraııtn yüzde iki 
sini Türk bav kurumun ver-
meyi kararla ştırmışlardır. C.H 
P rtisi gıuubu dün toplanm•t· 
dı r. Başbakan ismet İrıönü 
Türk çiftçiıini daha çok kor 
mak için hükumet t rafındau 
haıırlaoıp kamutaya sunulan 
çiftçi boıçlarının t ks'tlendir 
me kanunu lay ıhasıoı izah et-
mişdir bu izah göre 931 se 
nesi souna ka dar ç'ftçılerin 
borçla ı onbeş senede ödeme 
üzete yüzde üç uremli t ksit 
lere bağlanacakdır. Başbaka • 
nın bu 1z~hat i parti gurubun• 
ca ' lkışlarla onayhmmışdwr. 

Türk dili ı:raştırma kuru -
mu genel merkez kurulu klıı 

vuz komisyonu ile birhkte kla 
vuza g elen onergeleri gözden 
geçirmeğe başlam1şdır. 

Türk ve ecnebi şirketler 

sıgort şir ketleri ve ıkraz ve 
rehin işlerıle uğraşan müesse 
ıeler ve alskadarl rın vekalet 
le olan işler l için tanzim ede-
cekleri evrak ve vesaılu bun· 
dan böyle doğrud n doğıuya 
yek il ete göndermeleri li12 1 m 
geldiği iktiaat nkiletınden 

bildirilmektedir. 
Şapka bütün İranda eaki 

baıhkların • yerine geçmiş -
dir. 

japonyn Çinin finanı işle_ 
rinin düzeltilmesi i,in nankin. 
de toplanEcak olan ve İngilte 
re, Amerik , Fu.uıa ve ltal • 
yanın ~ u ~unacsğı .kongraya 
iştirak etmesi için İngilizlerin 
y ptığı teklifi redetwişdir. 

milyoner olurlardı . 
Şöyle çokca bir yagmur 

en far.la ö:zleoilen bir şey şim 
di. Belki de Bız ıcbirlerdc ya 
şay nların bir aç sa t olsun 
erinliyebilmek için özlediği -

miz yaimuru .köylülerımiz dört 
iÖ:Z ve bütün bir göuüUe bek 
leyorlar. Daha pelıt çok yerle 
rimizi ek emedık eğer bu yağ 
mur uzluk bir k, ç gfin d h 
ıürcrse bıı ue yapacağız, ne 
yiyeceğiz diyor ve s ı zlanıyor • 
lar. İşin kötü yö.rıü yanm k 
değil buraaıdır ışte . 

T ı lalar b ş k ız kaldı mı, 

y lnız kö ier "değil bız de 
ç k ldık dcmekdır. Ben bol 

bir yağmurun tarlalara bere -
ket yığmasını ye hepimizin 
yüıümüz.ü güldü: mcıinı bütün 
yiııeğimle ve oalud o çok 
dileyorum şimdi ... 

FINDIK 
Bu yıl ihmızde fındık üıü· 

nü pek çok olac kdır. İşıtdi 
iime ve kısmen de gördüğü 

me göre fındık fıdandanl rıa
da hemen heme n yaprakdan 
çok fındık var. Bahçe aahiple 
rinin gözleri ışıl ışıl yanm k 
da yüıleri gü.mekdcdir. Eğer 
fiyatlar da ııteoildiği kertede 
yük ek oluraa değmeyin ke -
yıfıerine . 

Yalnız yağmursuzluğun f ın 
dıkl rdad teımi yok değılğıdır 
Eğer y~ğmur ysğmu!sa tarla· 
lar gibı fındık içleri de boş 

kalacakdu .. 

HALiT MUZAFFER 
f 

YENIYOL 

BE L 
Ankar - 13 dünkü top 

!ant sınd gündd ·~inde bu'u· 
naıı k . nun liy balar nt on y-
latnışltr . 

Bunlnr aras nda pulluk kanu-
na ek -.ekrı!!td şeker n tophn 
ı tış fiy tlP ı n 2.5 Ye ktsıne şe 
ker n 28 l.utuşı ind i ı ilmesini 
gözeten k nun li yihnl11rında 
v rdır • 

Pulluk k nununa bağlı ek ka 
nun liyih sına n•zaran pulluk 
kanunun üçüncü madJeaine 
ıöre pu luk atelyeler"ne Teri-
len avaoslar yirmi sene İçinde 
alinm k üzere t cl ksitlere bağ· 
lanm ktadır . 

AncaLt bunun ıçın verılmiş 

olan avao lar.n pulluk telye· 
(erinin genişlcmesiodek ullaoıl · 
mıt olması Ye sıhipi erinin şi· 
mdiyc kadar ye bundan sonr 
prim Jstemiytceklerini J üdem 
edinmeleri şut~ tutu)maktad r 
Afyon andlıfm111da tasdık 

edilmişdir. kumutay yaıın top 
l •acakdır. 

Ankar - )Unan ı• · etele 
ti eıki kral Jo~ı bir mektubu 
na yaz1yorlcr kral bu mcktu 
bunda ç11ğı1ld • ğt zaman yuna 
niıtan bütün partiler rasın 

da tar şsız bir y riıç olarak 
dönmeye hnır olduionu bildir 
mektedir. 

Ankara - Bükreı~e romen 
baıbakaa. tarim ve iç bakan 
larile elçimiz.in yapdı ğt bir 
toplantide hükumetimizin türk 
ruçu hakkındaki dileklerini 
onaylamıihr • 

Ank ra - Müslüman lilrk 
lerin göcü üç nihayet dört yıl 
ıçinde bitecektir . 

Açık Teşekkür 

Kemik iltıbabından muz 
darip olan ümüdıüz bir dev· 
resinde tedavisini derüb e 
eden büyu1' bır dikkat ve bil 
ıi ile çocuğumu ölümden kur 
taran « iatınbul şişli çocuk 
hastaneıi »nin hazık operatö 
rü bayan sua s rbiye açık 

teşekkür ,.e minnetlerimi şun 
m yı vicdanı bir berç. aya· 
rım • 

Öperator bay Şevkflirı 
de hastaların gö:stnc'iii 
yakın ilıi ve b kım ıayani 
memnunıyet ve tebriktır • 

EMiN Barutcu 

Teşekkür 
Ailemin duçu oldu&u ra· 

bım hastalığından memleket 
baataneaıne bin müşkıJitla ed 
dirdikteD sonra ameliyat edıl 
meıı aafıyct dolay111le müm. 
k.ün olimıyacaiı b• hekım 

tarafından ııöy!enılert:k yirmi 
gün sonra ho tanede.o ci ha 
ıır ç•karıl n aılemı nıhayet 

memleketımizin kıymetli dok· 
torlrmnd o t yıp Zuhtü tar -
fından a ehyatı meccanen 
yapu rak hast ıun hay tını 

ıı.ub kkt..k olan. ölümden hur 
t raıgı ıçın k nciısıne tcşek· 

kfir t:.efor ~e onsaz sanrı! 11• 
mı ıunaıım , 

• 
Çömlekcide S lih oğlu 

· Seyfittia 

- L 

•• er g n eş kelim 
w 

ŞILIGI 
- On beşinci Liste 

l -Muvafik-1 - ovd şı 

2- OD y 
3 -yerinde, uygun 

Muvafakat etmek-oyd fmak 
Örnek : 1 - Bu meselede 

sizinle (oydnşık)değilim. 
2 - Bu önergeyi [onay) bu· 

lanl r ellerini kaldırsınlar. 
3 - Bu hareketiniz benim 

blak n\nyışıma [uygun) de 
ğildir 

4 [Ovdaşa. ~] her zaman 
ıönülden olmaz. 
2- Mub J.f Ayrııık 

muhalefet etmek ayr•ı -
ma k 

Örnekler 
l - Bızde [ ll yrışı!E )pe.rtiler 

yoktur. 
2-Niçin her işte ayrışmak 

hevesine kapılıyorsunuz? 
~ - Zıt Ktırşıt 

Tezat-Karş tlık 
Örnekler : 
1-Bu iki fikir birbirine 

[karşıt] değildir. 
2-F.konomık girişımlerle 

kamuğosığ "'asında [karşıtlık] 

olmamalıdır. 
4-Telıf etmek - Bağdamak 

Örnek : Bu iki fikri bir -
biriyle nasıl [bağdayabılirai • 

ni~ 1 ? 
5-Tasvib etmek-Onamak 

Tasdık etmek- onayla~ak 
Taıdık.- Onaylama 
Örnekler : 
1- Bu hareketinizi hiç de 

onamlyorum. 
2Cumur başkanı ıon ka • 

DUDU OD yJamışdır. 

ON AL TiNCi LiSTE 

1 - Hakıkat (T.Kh. 
-1 - Gerçek, Gerçeklik 
- Verite 

2 - [Terim] Gerçe, Ger· 
çeklik- Rcahte 

Öınekler : 1- Hakıkat bu 
dur 

2 - Bir devlet adlimı, ha-
y l değil, i{erçeler (gerçekhk-
ler) üıtüıı de yfü lir . 

2 - Hakiki 
- J - Gerçek, Hakikiğ 

-Veritable 
2 - Gerçek (terim) ;- reel 
Örnekler : i- O, hakikiğ 

bir ış damıdır . 
2 - lkl1'i iyi değil, fakat 

(Gerç.el) ola budur • 
3 - Tahtnkat etmek - ger· 

çinlemek 
Tabkık t, tabkıkat- Gerçin 

Öıoeklcr: 1 poıı• meıeleyi 
ierçinle eye başlamıfbr 

2 - Tüzel geıçınler - tah 
kikcı.b adlıye 

4 - tahakkuk etmek 
- i- Geı ç~klcşmek, ger. 

ç.eleşmck 

2 - keıiolemek 
Örnekler : I - yurd ba-

yıodırlınt ülkü ü ancak cum. 
huriyet devrinde a-erçeleıti 
(gerçekleşti) 

2 - esınleııen vergiler 
- t h klıuk edea verrıler -· 

5 - tabak uk ettirmek 
- l - Gerç.eleştirmek, ııer 

çeldeıtnmek 

2 - kesınlenen 

3 • · v rl ittrm k 
Ör ek: uırl rd 11 beri ana· 

dolu eP bü)ük bnyandırlık İ§· 

lerioı var laştus.n cumhuriyettir 
Not : C zetemıze gönderi· 

lecek yazılard bu kebmclerin 
osm nlıc 1 rı kullanılmam111aı 
ric ederiz , 

On yedinci li te 
1-- Müteahhide - üsteDcİ 

taahhüt - üstencilik 
Örnekler: J rlrad2ştm ıe· 
çeıı yıl odun üstenciliği etti 
2 - üstencıJ er İş y2parken 

yalnız L::endi azaııçları111 dü · 
şünmemelidirler 

2 - taahhüt - yüken 
Ö . nek : M._kdonald ingilte 

renin vrupada yeni hiç bir 
yükün altına giremiycceiini ıö 

yledi 
3 taahhüt etmek -1-yüken 

mıok 

2 üstenm k 
4 • Nez ret - Gözet 
Ô. nek: uç suçlu polis gö· 

zeti altına alınmıştır . 
5 · malzeme - gereç 
Örnek: şimdi en çok işle

yen f hrikalar hup gereçleri 
yapanlardır . 

Not: Gazetemize gönderile· 
cek yazılarda bu keilimelerin 
osmanhcaları kullamlm masını 
ric eueriz . 

on sekiz.inci liste 
1 - Sadık - Bayrı 

Sadakat - Bayrılık 
Örnekler: 1 - biz dostluk 
farımıza baıirı ve bağhyiz 

2 - Bayrılık en yüksek 
insanlık n11flarındand1r 

2 - L:ehte lehinde yana 
Lehte olmak - yana olmak 
Örnekler: 1-= Fu i§de ıi . 

zin fikrinizden yana deiiliz. 
2 - Ben böyle öoerielet 

den yana olmam 
3- Lehinde söylemek -

iyiliıiini ıuylemek 

Örnek: o, her yerde ıizia 
iyiliiinize şöyıer 

4 - Lchd r - yanat 
Öıaek: Ahmet sizin en 
coşkun yan tlarınızdandı- • 
5 - Aleyh - k rşı 
Aleyhde olmak -karşı ol· 

mak 
Aleyh de söylemek - kar· 

fi söylemek 
Aleyhınde ıöylemek- kö· 

tüJüiüode söylemek 
Al ey hdar karşın 
Not : Gazetemize gönde· 

rilecek y zılarda bu kehmele 
oımabhcaları kullanılmamasını 
rica ederiz. • 

Yurddaş 
Hava .kurumuna üye 
olur~ak 800 Uçağımız 

oJur . 

Naki y t işleri 
eks 1 mesi 

'Trabz.on inhisarlar ha§" 
miidür!üğündeıı : 

Trabzon iuhts rl r id re• 
ıinden .stauhuJ ve diğer yer" 
lere gönderı!e:> ... k ~ve mhiaar 
ur idaresine bılcümle emv 1 
ye eşyaları merkez an barla· 
rından ıüınıük iskelesine ve 
gümrü ıskeleainaen merlicz 
anbar )arımız ve deiermeD" 
dereye ve bu~tepedeki barud 
deposuna kadın~ yapılac k 
D k!iyct iş : ... i 6 - G-935 gi1· 
nünden ıtıbaren on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye l,;o· 
ııulmu tur. isteklilerin bu ayıo 
20 nci perıembe günü •••" 
14 de b ımOdürUyetimiz kot 
misyonuna muracaatlar&. a-' 
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ILAN 3- ipotek ıabibi alacaklılarla n aıa sade 

diier alakadarlann ve irttfak 
Trabz'ln icra memur- hakkı .. biplerioİD gayri men· ~ag~ eks'lmesı· 

luğıından : kal üzer adeki baklrnnı husu ~ 1 

Gayr1 meakulun bu1uad•~tu 
mevki, aıahalleu sok•i• aum• 
rası 

Üc kıtd tarlanın tamam• 
ue üi lota 1a; ... li tarla oe 
bir bcıb miı•talııl han• o• bir 
bab hiueli hon• 

Açak artırma ile p.ıa1a çe•rİ 
lecek gayri meakalaa ae old• 
iu 

Kaoak meytlon mola~ll•· · 
•ınde tapunan a'8ılo• 93~ 
tarih .,, 2l nt1mt1rG1ıntla lıa 
yatlı allı tl6nfim ıaılanın ta· 
momı ue 25 namaroııntla lı.a 
yıtlı bir bab hanenın altı hıı 
Hde iki hi•ıeıi. 11• 26 numa-
rada yirmi b•ı dönüm tarla· 
nın . b~ı 1a;,.~de bir hi••••i 
ue 27 namaratla ötıız. dönüm 
tarlanın b•ı iti•••"• bir hıı· 
•uİ oe 28 rıı>· da kırlı beı 
döniım tarla olap h-ılen ot· 
lak tulanan mahallin b•ı 
hiuede bir hi,.eıi o• 29 tı 6· 
da Hlı.iz. yüz. arıın mılıtarın· 
da tarla 11• 30 no. da ıelıi~ 
dönüm tarla 11• 3l ııo. Ja bir 
bob hanenin tamanu 

T akdar olun•• kıyıoat : 
22 namaratlolıi tarlanın 

tamamı 500 o• as no "" 
multayyeC laan•nin ıamdmı 
600 o• ~6 no. da yoaılı tar· 
lanın 2500 1111 21 no. Jalci 
ıarlt1nın 2500 o• 28 no. tla 
yaaılı otlatın 500 o• 29 110 

da iti tarlaya 15 O~ 30 no. 
da Jıl tarlaya 1000 11• 31 nll. 
da lıi han•y• ıt.ıO lira lııy• 
met talıtlir •tlılmiıtlir · 

artarmaaıD yapılacail yer 
ıün, aaat: 

Trabıoa icra dairesi 6aOade 
17-7 935 perıembe ıünilll l3 
1- iıbu ıayri meakulua arbr 

ıile faiı .e murafa dair o'a" Lise miidürJii~ün<l<'n • 
idd•laraoı iştu ilin tanbindt:o 1 - Trabzon lı~eai ve pa: 
itibaren yirmi KÜD içinde e•r• s yoounda 935 senesi bnıra· 
kı milsbitelerile birlikte meır.u oıu?an 936 senesi mayiı ga· 
riJeti•ize Dildir mtleriicap eder yeaıae kadar sarf edilec k 
aksi halde hakları t.pu ııciUle muhammen bedelı beher kılo 
ıabit olaıadıkca 1atış bedelinin au 51,S elli yedi buçuk ku· 
paylaımuından harıç kahrJar. ruşdan 1150 lıralık aumı 
4 - Göıterilen günde artırma .;.: 000 kilo mıkdarında Vakfi 
ya ittirak edenler artırma şat kebirin ea ali sade yağı :l-
aamu!ni okumuş v~ lüzumlu 

6
-

935 tarıbinden itıbaren eksilmeye koaulmutdur . 
malumatı almış ye bunları ta 2 ş mamen kabul etm•ş ad ve ıti - artnameaı her gün 
bar olunurlar . bedelaiz mektepden alaoabıhr 

ve görülebihr . 
5- Tayiu edilen zamanda aay .. 3 - Eksiltm~ye 17 _ 6 _ 
ri menkul üç defa bairaldıkhın 9.>5 pu.arteıi gcoü ıaat on 
ıonra ea ço" artır•oa ılıale dörtte L se binuında vapıla· 
edibr ancak artırma bedeli cakciır. 
muhammen kıymetın yü.ıde 4 - Eksiltme açık surette 
yetm:ı betini bulma:ı vey.asahf yr.pılacakdır . 
ıateyeain alacaiına ıuc:baoı 5 --- Muvakkat t~minat 
olan diier alacaklılar bulunup nııktara 86 lira 25 kuruıdur. 
ta budianD o iayri .uıenkul ile 6 - lsteldıler Tıcarct oda 
temin edilmit alacaklarının me !in.da mukayyet olduklarına 
cmuundwa fadayaçıkmaua en daar veaika göstereceklerdir. 
çok artırauıa taahhüdü bakı 7- lıtehlaler 2490 numa· 

k l 
k o tı b rala kanunun 16 ııcı madd si 

a ma ıere ar ıma oa eı ah.kamına göre muvakkat te· 
pn daha temdıt ve onbeşincı l mınat aranı ekıiltmeye başla· 

güDÜ ayna uatta yapılacak arta mada b' 0 ır Hat evveJıne ka· 
rmada bedeli sataı isteyea ın d k b ar me te kita betine vere· 
alacajı•• ıuchani olan dıier ~ekdir • 4 4 
alacaklılaraD o gayri menkul ...................... oo -

::ii~:~=~~~~;,~::~:.~:~ ı ~ 11 ~ ~J~a iı c=Pn j 
eclilır. böyle bir bedel elde ed & ~ r#J g 
ilmcu~ ıhale yapılmaz ve aatıı I& ifil Ada ~Jh 
talebi düter • r?J lf(i r 

6:- Gayri menkul kendııine ~ ş ara b 1n1 .Pi 
ibale olunaa lm111e derbal ve· r==- J 
ya Yerilen mühlet ıçinde par•J• J(-' • • 1-;-Jj 
yerm•ue ıbaıe ••· arıfeıboıu- i ~ 1Q1 N İZ lfn ~ 
aarak keadısınden evvel en yü ~un is tan bu 1 ~n i 
kaek tekhfte buluaa. kimıe ~ r;:!l un t 

aızetmit oldaiu bede h alma ~Bakkaliyt>si ~ 
İA razı OiarH, ODA razı oJmaz :::a u c:::;1 --u n 
veya bulaamaua hemen onbeş ::::1 ~ ~ 
ıüa müddetle artırmaya çıka llO(looon<>C'>()(' __,_.,.. 

/ı /ı 

'Y I 
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Sevk edı c 

eradının eksit 
Trabzon Jandarnıa KonaL lı uı 

halıs· 

1% 

----
a . 

esı 

1 bazirGP 9~5 günuudea itibaren 31 m s 6 ıe esı 

nibıyeniue kadır bir sen üddetl su tıle E.rzu 
.ıum ve Erz ncaı:.a otoıro\:Jıllerle s~vk e ıl c k J ndar rab· 

nın aleni mün lus:ıl rı yapıla.c ğından 4- 6 - 935 s li g ofa· 

dea itibaren on bet gün müdd tlP ıh l im u uş o ma la 
taliplerin her güa Konak daireı 'nd kı şMtları görec klc dir . 

R"yiç m•haili üz.erind o )ÜZ ı n l r Jı t m nat muv k 
katalarile birlikte kanunı ikımetkahıar na aıt vt:s kla er& e 
Ticaret odalarının kayıd buluuduklan v s k le b. kde 18 
baıiraD 935 perştmbe günü aant on do t d J ndarma Kona~ 
le u mandaı:lığındaki komiıyona müraca• rı ılin olum ur. 4-4 

•• ıartaameaı15 - 6-935 tar 
ibiade• itibaren 1351 ?34~~
raıle Trabıoa ıcra daıruıaıa 
muayyen aumaruındaber~eain 
16rebilmuı için açddır. ıtla· 
da yazalı olulardan fada. ma 
lumll alma~ iıteyealer, ıtb• 

rıhp ençok art1raaa ib .. Je edi· 
ıir ikı ale araaıadaki fuk 
veıeçenıbıüuler için yüzde beı 
tea heHp olunacak faiz Ye 
dıier zararlar ayrıca hiil: me 
hacet kalmakaı&ın memurıyet 
miıce alacıdaa tabıi1 olunur 

Akcaabad BozKu t 

ıııartoameye ye 135/ - . 9 j~ ~os 
ya aumarasile memur1yetımıH 
anırlc•at etmelidir • 
2- Artarm•ya ittirak için ya 
karda yaııll kıymetin • 7 S 
aiabetaade pey akceai Y_eJa 
miUi ~ir baakauıD temıaıt 
mekta&a teYCÜ edilecektir(124' 

madde( 1 l.3 ) 
ı•1ri meakul yakar.da iÖıleri 
leD17·7·9JS tarıhınde trabzo11 

icra memar!uiu odU1ada iıou 
laa •• ıösterdea arbrma ıart 
aamui dairuınde sı.tılacRia 

ilin oiuur . 

Erzak ve mahrukat eksiltmesi 
LlSE MÜDÜRLOGO.~DE~ : 

1 _ Trab:ıoa Vseaiade Ye pauiyomuada 9.S5 seaui b zi· 
rannı 28 adeı 93 ·, aeaeıi m•yis aıbayetıae. kadar. urf edılec !k 
aııiıda isımlerı yazall erzak b~ber madde ıçın ayn ıartname ıle 
8 6 935 tarıbiadea itibareD ekaalt•eye k oamoı~ur . 
Teminab icmab •ubı~meD •.zamı 
muvakata kıymetı mık~ar 
Lira ka Lora lı.u. L=ra ku. kılo 
18 75 · ıso 1 25000 aürıen iıtirıç o 
14 63 187 5o 7. S 2500 taze fuülya 
4 5

0 
6o 3 7000 Hkızkabaiı dol. 

5 25 7
0 

beheri l 7000 adet.hıyar 
7 5

0 
Joo ,. O 15 20000 -: patlicaa 

6 8o 4 :. ooo tomatu 
?. _ Şartaameler ber ına bedelıiı mektebten ahnabılir 

•e ıörülcbıhr . 3 - Eksıltme 28 6 935 tarihin• tesadüf eden cuma gümü 
ııat 14 de L H bıauında yapılacaktır. 

4 - Ekııltme açık surette yapılacıktar · . . 
S _ Muvakkat temiaat miktarı her maddenıa bızaaına yazal. 

•ııtar • 6 _ lıteklıler ticaret odaııad" mukayyet olduklarına dair 

teıılra ıösterecekl~rdar · 7 lıtekhl r 2'90 LUmarala kaı:unun 16 acı maddui 
alakAmina r6re ma.akkat temiaatlanDl .ekıiltmeye batlamadı.D 
talı ı 1at e,,eliao kadar mektep kitabıttne •ıar< C?L lerd.1 2- 4 

lı 

OTOMOBİL SİRLIGİNIN 
ayın Halkımıza ilanı 

~l~mobıllerimiz dün' anın f>ll IDPtin, "n emui) etli tt IH zzüh oıou ubı lf. 
rıd~r .. Şoförlerimiz k bar, temiz. her t1.irlü ictımLıi terb '<""' ı;.l h h ıne 
lek ıne vaz! f ez ine a~~ k .. ma! ~ah ibi dik kati i > u~ddA~ !arılı r ki, tı rl 'f!ı mı 
hunlarla hılhakkın ovuor.b1hr. kurduğumuz ıntız m s Vt ~·ı <le nadolu· 
muzun her tarafı JÇ~n nakil fiatiarımız herkesden daha ucuz ur . 

Herkesi, pek haklı olarak <lüşiiııdüren , h'·ylCaP~ euJ ~<-' \ e iızuntul re 
~~vk,.~en bi~ mP•Ple ~ ~rdır ki oda ?zak val ın bir yerd n b'r , <'re g tm k 
ıçın bınecı ğı otu.uohılın suretı katıyed~ ~' ğlam ve makın~\ i dare ~· t· 
cek olanın aklı basında vazifr~iniıı ehli dırek~i) ona ısalllh L r otô o ub 
olmadJgı keyfıyetidir. jşte hırl ğim;z herkesi hu eqdjşeleı d ı kurtardık 
memlekttımız,(~ ( Bozkurt otomobıl birJigi ) ni tesi~ e) it d k .. 
En yenı oto'f'lobillerimi~ dfllai atelyemizde iti maleine mütehauııımız t ruf nd n t t lı · d rar • tar ın~• an İnc•y• tdlıık edılır, fr•n 11e d rekai)On ~n ç tin yo forda bil lıctıyen bozulmaz, mok nc•.ni idare eden foför altınd ı otomol:. ini e 

lıalllıiyle bilir, otomobil direkıiyondalu ıoforünü tam . . . 

Akçaabad, Trabzon, Erzurum, Kars ve Anado unu h r tar 11 a art k 

Emniyet ve itimadla seyahat ed 
MERKEZr: AKÇAABAD . ŞU ESi: Ti1ABZQN Gaz.ipcş 1 cadd ıi 
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ABONE 
Senelili 500, Altı aylıfı 300, 

üç Aylıfı 17 5 kara, 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çıkar 

YENIYOL 
sı::ı: ,_ 

NÜSHASI 
4 ~urusıur .. 

4 YUZ 

ilim aatırı 1 S Krı.ra~tur Relıldmiar 

pazarlıja tabidir. 

E•ki nii•ltalar 20 ltara,ıar 

Malullere şehit yetimlere verilecek ikramiye Eşya nakliyat eksitmesi 
-~ Baştarbfı birde -

kaut şubesine gönderilmiş 
olan defterlerdeki c;ıra numa 
ralarile bir defterı yap,larak 
tevzi zabıtlarile bırlikte ye 
tevziabn bitiminden bir ny 
ıonra tekaut ıubeıine gönde· 
rilmiı olacakbr. 

8 • Tevzi müddetinin bitme 
siade yalnız kanuni ıebeplcri 
le ikramiye haklarını kay be -
denlerin ikramiyeleri merkez 
deki hesabına irad kaydedil • 
mek üzere ziraat bankaaına 

merkez müd. iade edilecektir 
ıkramiye hakkını düşüren se· 
bepler ıualard1r : 

A On senelik muraıuıaman 
içinde ikramiyeyi ılmamak. 

B • Maluliyetin ortadan 
kalkmuıadao dolayı dereceıi 
ain de or: adan kaldır!lması. 

C • K dıo ve ku.l rın ko • 
caya varması, kızların 1683 
saylh k nunun 47. maddeıi 

mucibince yirmi beş yaşını 

bitirmesi. 
Ç E1kek çocuklarna o 

dokuz yaşını bitirmesi ve tah 
ıilde iıeler yirmi beş yaşını 
geçmesi. 

9 - AS.Ş.ce her sene mın 
takahırında bulunan malul ve 
şehit yetimleri için hepsinin 
isimleri yazılı defter yapılmıya 
rak bir sene içindeki vuLcuata 

it olmak üzre bir vukuat def 
teri yapılacaktır. 

10 ~ Bu vukuat cetvelleri : 
A ölen, derecesi kaldırı 

lan, yeniden derece alan, baş 
ka şubeye giden, başk şube 
den gelen malullerle ölen baş 

ka şubeye giden, başka ıu 

Satış artırma ilani 
V akfi l. mnkii 

akrepli 

" erdeğdu 
içkale 
tekke 
iıtanı 

• .rafilbo 
Haaan ağa 
aaçlı boca 
ta•anh 
mullaıiyah 

" halb.ç c mii 
ıatlı 
f tih 
şırla hatun 

tekfur çayir 
• 
" içkale 

tekke 
boıtepe bali 

• 
arafilbo 
kale içi 
pazarkapu 
.,o:z.hpei zır 
kaleiçi 

" mat•ıa 
vakfıkebir 
bayram bey 

" 

Cinsi 

Bahçe • 
cami arıası 
b ne rsası 

" dükkan araaıı 
hane arıaaı 
tar.a 
arsa 

• 
" 
" 

• 

hanlar arsasıvebab 
hane arsası 
bahçe 
tekke 
bane arsası 

" 
EVKAF İDARESİNDEN; 

No M.K. 

25 
24 
23 
38 
39 
71 
72 

2 [)ti 
148 
144 
298 
146 

4 
1 " 5 

" 21 

175 
7a 
So 

150 
150 
25 

160 
75 
3o 
5o 
5o 

f oo 
So 

Ioo 
So 
75 

180 

Yukarıda rayri menknller temlikea aatıl11ank üıere arhrmay 
~·karılmııtar. ihalesi 22 6·935 cumartesi iÜnü yapılacakdar. iıte!t 
hlerin yüzde yedi buçuk kuıuş temin~t akcelerile evkaf id reıi 

beden gelen kocaya varan, 
19 ve yirmi beş yaşını ikmal 
eden luz ve erkek ıehit yetim 
leri için 

B • Malüllere aid defter 
933 ıtıneainde tekaüt şubt s 
oe gönderilmiş olan defterler 
deKİ sıra num,..r sl üıerindeo 

C • Yetimlere aıt defter 
2814 ı yilı yau üz.erine gön 
dt:rilmiş olan def terlerdeki 
sıra nuın rasl üzerinden yapı 

lacakbr · 
l l . Bu vukuat ddtr.rleri 

herseoe mayis ayının başında 
tek ud şubesınde bulunduru 
l cak br. lu vukuat dtftt:?leri 
naı rı dikkate ahnar k şube 

lore verilecek ikramiye bava 
lesi s ş. leriace yapılarak 

tı sdik e.dlHp maliyeye verile 
cek defterlere ıöre daiıtılacak 
ve tekaut şubeden tum aı.D. 
lerinden ve korkomutaalıiın 
dan tasdikli defter beldcmiye 
cektir. ı 

Trabzon Jandarma Konak Kumandanlığındati 
5 Haz.İran 935 gününden itibaren 31 mayiı 936 aeoui ni· 

hayetine kadar bir ıene müddetle Trnbzoodaa Erzurum, Erzin· 
can, Gümüşhane , Kars, Karaköse, Kız.1ldize. Erciş, Van vili· 
yetlerine ıevk edılecek J tndarma eıyasıaın açık eksiltme suretile 
5 haziran 935 gününden itibaren OD bt§ fÜn müddetle aleni 
suretle münakasaya konulmuş olduiundan taliplerin ıaraiti gör· 
mek arzu edenler konak kumandanhğına her gün mürauatları 
ve 19 haziran 935 cuma günü saat on dört de Jandarma ko 
nak kumandanlığına teminat müvakkıta olarak üç yüz yetmit 
beş lirahk vesoikle ve kanuni ikametlıahlar1Da ait ve1ik11ile 
beraber ve ticuet odalarında kayd bulunduklan veıikalarile 
birlikte müracaatları iJan olunur . 4-4 

Satış artırma temdidi 
Mahalleıi sok iı nevi ID.DO kiymetimü. 

L. 
Tuzlu çeıme modot hane 119 300 
Fırenk hisar katolik hane •e 139 -140 2500 

mektebiki 
maiaza 141 

DEFTERDAALıKTAN! 

T. 
M. 
M. 

Yukarıda evsafı yazılı IAJri menkul 21 6 935 tarihine kadar 
f o gün müddetle temdit edilmiıtir . talip olanların • 7 buçuk 
dihozıtolarile birlikte ye•mi mezkurde t••t 15 de defterdarlakta 
toplanaca'( komisyona mGracaatları • 

Gayri menkul satış artırması 
Köyü Mevkii nevi DO kıymeti m6 T 

kebir Goriorli 
Lira 

Samaıukni emlikve arazi 144 585 N. 
Munda yeni köy Zıttehk hane ve tarla 499 150 M. 

" " eski kiJiıe kilıse tarl&11 
" 25 

Kubla terzilik emlak arazi 40 500 " • Kan 14- 18 " " " • 250 E ,, " " " 12-16 28·31 445 
Koh li 170 " " • • • M 

" " fındıklık 
" 300 M 

Komera .,dört duvar kılııe ve bir dö. avlu " 75 M 

D F T E A R L 1 K D A N • • 
Yukarıda cins ve sair evs fı y;.zıla gıyri muıkulat.n müJkiyetltri pejin pua ile oabet zila 

müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. t .. lıp olanların ~ 7,boçuk dı~ozitolarile biıJikte jhale taribi ol· 
lan 19·6·! 35 çarşr. mba günü saat 14 de defterdarlıkta toplanacak komiı)"ona muracaatlara. 4--4 

ne gelmeleri 1 - 3 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. ~ . 
~'·~z, ;,;; - --4> LAF DEÖiL ISB. DiYORUZ 
~ .. 9.,z, , ,.,V 

• YER L 1 · Fabrikalarızın 9.3 ı senesi dayanıklı fevb a!ade ütü t.utar hiç solnsaz bP-ğeniJmemesi miimkün olmayan safi yiin 
kumaşlardan harçları birinci ve dikişi muhayyer olmak şartJle Erkek l<ostumları 17 18 19 20 2 f 2 2, 

23, 24, ·25 liradır OL TULU hususi kumaşlardan 26 lirada~ itibareıı 44 li:ava ' 
kadar .. ko~tümler . 3 hradan f 4 l~raya kadar hazır kuınaş elbiseler ~ 

BAYLAR 

Herhafta Kos ümlük 
yeni çeşit 

Hiç bir yude bulamadığın ıe.vkım o~şar komaşlara 

ancak O L T U L U Deposunda bulncaks • nı:z. 

Tecıübui meydandı: Sipahi pnarırdaki 19 

17 numırah BÜYÜK DEPOYA bir 

kere uğramak fekl m değil hakikati 

ı:östermcğe K AFi gelir: 

2 f 5 k uı uştan 16 liraya kadar 
kumaş balacaks ınlz 

BAYANLAR 
• 

Her hafta Mantoluk 
yeni çeşit 

Bayanlara ve Çocuklara hazır iımarlama • 

Her çtfi( MANTOLAR 
KIZ marka Hakıki Endiko Env11i cinı lıaıır 

Paltolar kimıede olmıyan mantolar 

Empermeabl . Pardüıülar 

Alb liradan itibaren hatlar 

TERZl L~vazimatanda toptan ve Perakende 

görulmemiş ucuzluk 

Hakıkı kiz marka ndikalar ... tak it olunduğu ispat edene mukafat var~~~- .~ 
ARİÇT S RİŞ t<AlBU EDER. 

Trabzon sipahi pazarı . 1.9 - 17 numarada OL TULU 
~~~-~ , 




