
ı .. ı, Ba•yaz.ıcı•ı·sEKIR sOKOTI 

Hava tehlikesini 
bilen üye 
yazılahm 

Başbakanımız 

Geliyor .. 
• t vönlerin 

Yardumu::un ° •" 
"b • b yındırlılı d ld ~ ,, l o 

en o ugu al öröıleri 
iılerinde de kapı 1 J 

L/eri olan •· ve •onıuz eme11 l . 
ıt.•rli Boıbalrı nı 11u• lımd _no• 
• · · · d• ,,or•· • • kında ıçımız. • nunu ya . h ile ara· 

· · haberlerı 0 
cefrmız. 

J b ·,vük ıeoirıçler uyan· 
ıın a u., · · J 

kd bu yolda ıııtı • 11 
dırmcı a ve . r • 
J l r if ai ile talub o un auyum a • 
malıtaelır · 

1 ı - u· nün bu 6•liıin 
ımet ınoı 

L • • nunl'!· 
d ·1·miz icin COll ıyı •O T en ı ı ' ' . ka ka 
lor alıuacaiında hıç 1 

kel Artık anlamıyan yo ur • • .. 
"bidir ki ılımız., 

kalmamıı I' ' 
L ıJB bayındırlık ıJ• 

eııı.onomt · 
e.enlik iılerinde çok ıuı 

le l lcaybet· 
kalmıı ı ço ı•Y er 

. b. durumdadır. Ve ne 
mıı ır "lk 

b b bu iılerdcn ı 
yapı yopı . 
- l l nmalorı ıueklı onc• e • a ' l elden baıarı . 
olanların tez l J, 

dan baıka f ıkar yo a 
mıuın 

L J lıte iyi ıören oe 
J 0RDU1 • • • b 

I t Jrıônunıın ıı . . apan ıme 

ı~ı Yd . kadar ele alınmamıı 
ıım ıye . 

L alulmıı iıleri yerın· JJeya oır l · bunlarcn t~z.• · d• ıörm•ll ı 

l baıarılma.ına den el• o ınıp 
h ,miı olacakdcr. ycJI ıJ• ı.z oe 

G · hiterlantı olan oe 
enıf 

· · /aer ba lııtn · Iran tranııtının . l 
J normal iılıele•ı bu U• an en •• I 

b Yanlıı ıoruı er 
n~n Tra san, 1 

• - • l viısiınden •a ' uruyuı er .r 
il• >' . . . delil laınterlan• 
fran•ıt ııın• . . . 

. . d kaybetmiı ııbıdır . 
tını • 

Ô le .ıtlar oe 1ünl11r oldu 
Y f l d n ıtu· ki hic ıereti o ma a . . 

' T • etınlık• terilen z.oriuklar oe ~ 

l .1 iıl1:ri baltalan· /er e tranll I 
• "b" ·ç hinterlanıımıs a 

dısı• ,, 1 ' 1 • 
"th lat oe ılaracat 

yapılan ' 0 

iıleri de •ola ıola lıofırıldı. 
Hic ciiiıüniılmedi e1e ~~ııi· 

· ı ! Lı' hin ter Jantını ıJe 
nurnrJO' "' b 

·ı · · koybedecl'k Trcı • tranll ını 
ekonomi ıJarlıfLrıı o• .zon , d L 

.:ı lıfını a "lay-1011ra bayıncıır 
"L"J bÜ betmiı olacak "" ııt~ı " . 

• L b. köy halinı almıı 
~""' ,, b. l 

k / Nıcin oy • bulunana der T 

olmuıdu"', niçin böyle oluy~r 
b bıerin i buıan 

hanların •~ e 
burada tekrarlamoıa ye• 

. ' ,,. ıJaktimiz. yetmes • 
rınırz. ... . 

L zararın nereıınden anca11 , 
Jönü üru yine kardır 

Yanlıı yürüyüılerden oe 
ilıi•ir.lıklerden 6tiırü Trab 
zo11 ekor om\lı varlıtrnı hem. 
•n hemen k .,ybetmiıdir.Banu 
böy ·~c· eörmek oe 11öıtuml!k 

L J· "· eho o nik dirim 
ıereRaır. "" 
bulurıacaksa bövlecıJ oe on· 

k L oldan tulunacalcd'r ca ,-,u J 
Memleketin cozrafık duru· 

halkın her yönden "" mu oe 
her bakımdan verımıi olan 
R"P°' te•İ 'pacık meydanda· 
dır • Bu durum oe bu kopa· 
ıite ile bilir ıJe illert•lı, y•· 
niden chono nik oarlıtunı~a 

lıaou,abilirı: · 
BEKER TUMAY 

Kulalt11z o9·u-:J 
4!! 

l 2ınci yıl 

ATATÜRK 
Ankara 18 - Cumhur 

Ba,lıonı ATA TÜRK bu pn 
ıa•t on •ekiz de kız.ılcy ge 
nel merlt.e.&ini ziyaret etmiıtir 

ATA 7 ÜRK merkez.de ce· 
miyet baıltanı • Joktor Refılt 
Soyelem tarafından liarııla

naralı merkez. bina•ını 11•z.· 
miı oe bır •aattan lasla ka· 
[aralı cemiyetin çalııma11 ve 
diter iıleri halıkında izahat 
almı,larJır . --

Isınet inönü 
Ankara l 7 - Baıbalcan 

J.met lnönü. dün ltız. enıtitü 
•inde ki ser~iyi ~ez.miı oe 'rok 
bıienmiıdir . 

Uçak ışleri 
Ankara 18 - Türk Ü)'e 

l•rinin çalıımaları günden 
ıüne ilerlemektedir. y,. kında 
acaklara haıJalandırac ~k pla 

' 
norler üzerinde ucaı bilıi•i-
nin artırılma11 jer•lerine baı 
lanacakelu . Der•lerini iyi 
baıaranlar için alanında bir 
Jcamp lı.urufocak ve sabahtan 
alrıama kadar ara•rz. c;alıı. 

ma imkanı h J:z.ırlanacaktır • 
Gele.cc:k hufıa içinde pa· 

raıutle atlama talimlerine 
boılanmıı olt caktır. model. 
cilılc den/eri üz.erinde U6rtı· 
ıılmalıtadu. 

09voz 
YURDDAŞ 
Sinop - Halkevi ıoyaal 

yardım ve köyclüerkolları ko 
muulara bağlı köylerde dolat 
malıı:dı ve hastalara bakmada 
ve butahlıı:dan korunma yön 
leri hakkında tavsiyelerde bu 
lunmakdadır kuay komunuıı 
da bu ıece üçyüz y u rd d a t 
muayene edilmif bunların 
ilaçlan verilmitdir . 

ŞEKEi~ İŞİ 
Uıak 18 - Bu iÜD şeker 

f abrikaıında toz teker 25 kes 
me ıeker 28 kuruşa s.hlm•ya 
bıılamııtır . ballı: büyük bu 
iıtekle ıeker alıyor bu ucuz· 
luk çolıı: büyük bir ıevınç 

uyandarmı,tır · ---
MISIR EKl~l 

o~nizli 18 bu yıl mııır da 
rııı ftçea yıldan iki kat çok 
ekılmiştir • 

BALKAN KUPASI 
Sof ya 18 - Dün balkan 

kup-ı ıı için karıılışın yugoa 
la,,ya ve ro naoya ulusal talq a 
fırı kuvvetli bir yağQ\Qr altın 
da oynamışl ardır o unun ikin· 
ci yarımının ıoıı il aci dakika 
11 bugüo oynayu:•ktır . dün 
kil sonuç yua ıılavya lebiae 
iki ııftr du birinci yarim ıo 

nunda da yugoslavya 1 - Oile 
ride idi • ---y O L 

Sıırt 18 - tırnak aru n· 
da y::p1im:- kh o'ın o· o- o '>il 
yolu bitme" üx~rcdir • 

Çarşamba 19J HAZiRAN 193 

YurdLJ Havadan 

~----,.,·c- ..,c;ı., .__ --- Savı:2045 

KORUVAC K 

UÇAl<LARDIR 

İtajya- Habeş 

ingilterenin 
tedbirleri 

Londra 18 _ lnıiliz. hiı· 
kumeti ita/ya ile H .b .. iıtan 
araıında bir harb cıkma•ı 

ihtimali üzerine 
1- Habeaiıtandaki intıiliz. 

/erin büyük bir k11m•nın çı· 
karılmo•ı 

2- lngiliz. ~omoliıine •ı· 
ğınacak Habe, oe ltolyanlar 
İf "n yeritilecelı r•jim hakkın 
da tertibat almalıtaelır . 

lnıilterınin iltinci model• 
lıalılunda mer iki memlelıdle 
•ıyaıa/ gö üımılerde balıın· 

dufu •anılmaktadır . 
~~ 

~1arb kat'i 
Habeş hayır .. 

Adı•ababa 18 - HaV3• 
ojanu bildiriyo.: Baroda bir 
harbın önüne ıecilmey.ıc•ii 
kanotı vardır Habc-;i.Lerin 
500 bin aıkeri oardır 100 
bini •on •İ•t•m •ilahlidir • 

Habae, imp•ratora Fran•a 
oe in11ilterenın yar111~ lıarıuı· 
na deatek olmaları aüvenimi 
artırıyor ordumu:s yalnız. ıao 
rayı diııünmelıtedir ••reıir 
bıit{ın habeılil•r oraava iatı 
.Jocalı4'ır .u.-;,.ı;, • 

Alman~ada 
Loadra - Dıt '" De.Uz 

bakanlarının da h:ızır bulua -
duiu buıüakü koaferaaıta 
Almanya için Inı · ı z filoıuauıa 
sıerek Tonaj gerek Hyııa ba· 
kımındaa yüzde .3-, niıbeti 
kabul edilmitdir . 

-.1 ...... . . 

QİN -JAPON 
Nankia 18 - ı•lar hadise 

ıi üzerine Japoalana tntlare 
nı kabul eltiginden dolayi ie 
neral Sunı Şeb yaa• bllku • 
met tarafıadcan iıiaden çıkarıl 
mııtır çin ~ uvvetlerinın ıarlar 
dan çekildiii.baberinin doğru 
olmadı it ve bunu j ıpanların 
ortaya attıkları aanıhyor . 

İNGİLİZ HAVA 
KUVV~TLERİ 

Londra 18 - insıiltere ıu 
bakaahiının fiaan aalıekreteri 
bay düff ~uper av•m kamara 
ıında kabinenin ıelecek ay 
içeriıiode bava knvntleria 
in artıralmıaı içln i mıa kred• 
iıteyecejioi ıöyiemi,dir • 

~~ 

Amerika 
Japon-Çin itleri 

V1şiog'on 18 - Dıt jtle· 
ri balıı:aalı ğı müıtttariB. Fıipı 

ile ıaııltere büyü" elçiıi Sir 
liadHJ ÜÇ illDdeD beri dün 
alrıam ilk kere iÖJÜf miUerdir 
h~r ikiıi de diyevde buluamak 
iıtem·ıler JAlnu çin j ıpoa du 
•umunun iki eneai hakkın-:ia 
oylatm\t1ard11 • 

Yeni ilbay 
vekilimiz 

İç itleri.bakanhiından dün 
ilbaylli• gelen tel ya:ıısınln 

ilbayımız bay Rıfat Danışma· 
nın iki ay iz=n alması üzerine 
ılbayuk veki etine iç İfleri 

m üfettiıleriaden bay Tevfik 
Talatın tayin edildiii bildril • 
mitdir. -
ilbaylıkdaki 
toplantı 

Öteki iÜa ilbay vekilimiz 
bay F ebminıa çairışıle ilbay· 
lıkta toplanan bütün yonetke 
baıları bav~ kurumuna yar· 
dtm etmeii görüşmüşler ve 
rörüşme ıonu ·uoda bütün it 
yarların aylıklarından ayda 2S 
liraya kadar yüzde birer , 25 
den yukarı · İçin yüzde ikişer 
•ermeyi kırarlaştırmışlardır. 

Hamiyetli memurlarımızı 

alkıılarıı. ----
Bava kurumuna yılda>, 

300 lira ~ardım 

ilimiz lim«o sosyetesi bava 
tehlıkesini bılt o üyehk iç D 

yılıia 300 Hra vermeyi } üküm 
leıımiıdir 

Azın~ Öler 
DeJrge seçildi 
Cumartesi iÜDÜ topJa!JaD 

t oro ıeael heyetince Ankınrn· 
da topfanıc•k olı::n Türk A. 
.ukatlar bırfii kongrf'.sine 
baro b•tkanı avukat Azmi 
Ôıer deleie ş çilmişdir. Ağuı 
toı ayıoda toplanmaıı bekle • 
nen bu kongrede de enerj k 
baro baıkaoımızın lıapul fi • 
kir ve mutalealarından çok 
i•tifade edilcceiln! kuıku 
yok dur. 

Çok yerinde bir tayin 
~,~a.ıafa hatib oılu 
lı limited direhtöıü .. 

Ekonomi işlerde çok iyı 
vukuf sahibi olan u"i tecim 
•e endüıtri odas1 başkanı 
Muıtaf.ı hatib oğıunun bu ker 
re Gırn10.J işl:mıted dırektör· 

lüiüne hyin edıldıği kıvançla 
haber alınm :ştır . ışlimıtedio 

bu vukuflu ekonomi adamın · 

dan çok itıtıfade edeceğine 

biç kuşku v•>"tur . bay Mush 
hyi kutlular , yeni ödevler 
inde de baf uular dileriz . 

Başbakanımız 

l~met İnönü 
Başbakanımız İsmet İDÖDÜ· 

nün bu ay "O ,•·nda Şehrimize 
teşrifleri bekler.rpekte ve ona 
ııöre buı . lc oılmakdave taklar 
kurulmaktadır . 

Huırlı" kamisyonu toplan 
maktadır. 

Deniz havranıı 
./ 

1 Temmazde benzeri rl· 
rülmemiı bir deniz bayramına 
baz1rla."ılmaktadır. bu bayram 
için Uman başkanı bay Hılil 
ç•lışmaktadır. bl!'yramın par -
lakha• ooun izeri olacaktır • 

ERZURUMDA 
HERKES OYE 

Erzurum 18 Bütün Erıu · 
rum ışyarlarıJe tecimenler ve 
balkdan bır çokl arı bugün h•lk 
ev nde E ı zu. um iJbayıoıD bıı· 
kcrnlıg ında toplanmıılardır bu 
toplantıda aytaçJar hava tebli 
kesini anlatmışlardır berku 
bu tehlık~ye karşı kuıulan ku 
ruma üye yuıimaktadır . 

..... -
1 5 o o o L J R A 
Me. ı in l 8 ~ Mersin li 

mao ıosyeteıi hava kurua:uaa 
2000 hra vcrılte bulunmuıtur 
şımdıye kadar toplanan para 
15 bıa liıayı bulmuıtur ıeçen 
iÜD bır 1 ürk kadını boynunda 
yıllardan b .. ri sa!dadıil biricik 
betibiryerduıoi vererek lsava 
h.hhkesıuı bılcn üye yızıfmıı 
tır . 

Açık teşekkür 
Süel tedavi evinde çocu • 

iuma başarıkla apandisit ame 
lıyatıoı yapan sayın operatör 
Muhiddin ve yardımc~sı Tayip 
Zühdü baylarla amehyat ara· 
ıında hastanın baıındaa ayrıl 

mayan ~e ameliyatdan aoura 
da çocuiun sıhhatiyle ıık ıık 
alakadar olan b11tabane b f 
bekımı Yar bay Arif, dolıtor 
Mustafa Kianil, dahiliyeci Tur 
gut, göıcü EsadulJab, alay be 
kımi Osman, ıtajıyer Kimi! 
dişci Tevfık, eczacı Z1ya bay 
Jara Cindıao teıek1'ürlerimi ıu 
Darken yoıvıumu b11tahanede 
zıyaret etcuek ıuretiyle yakın· 

lı" iÖsleren arkadaılarıma ve 
bayanlarına ıevıi ve aaya-tla· 
rımı arz.ederim. 

Vıliyet j iloJarma kamutaaı 
81nbaş1 

RIFAT ÇETİN 

OEREKENİŞLER 

YenicLıma susuz kalmışa. 
Yeaicumı bıll" ıuıuz kalmış : Çeşmelerim iz kumdu, içme • 

te. kullaomaia ıu bulamıyoruz , ıu yolları ma bozuldu, yokıa 
suyumuzu çahb bahçelere mi veriyorlar, bileniyoruz:, yaln,z bil • 
diiimiz ıey şudur iti, dediğimiz gi ~i , çeımelcr kurudu ve biı 
susuz kal ~ılı ... D:yorlar. Sayın_ Şubay bu ac1 ve acıklı duyumu 
duy.iukduın ıoora biç kuşkuınuı yokdur ki tezelden bu ma • 
mahalle bılkınan dileiini yerine a-etirmiş olacakdır .. . 

Ekmeklerden şikayetler .. 
Ekmekleri~ içia'd~n fare piılık\eri Çlluyor. Bunu yazmışdık 

falrat okurlarımı~ıa t\kiy~tleri devafD cdiyo1, yalvarıyo :lar. Bu 
yı1uraf' dayanamıvara~ b:ıie tekrarlıyoruz : Fırınhn fare yu• 
fiil oim.kdan, bilkı fareli ekmeklerden ku~ta:-c!ım .. 



GÜNÜN iZLERi 

Mühendissiz 
Şehir olmaz! 

Bay Mchmcd 
Kitabcıya armağan 

Aıaft yukarı yüz bin lira 
lılı Belediye bütçeıinin maaı 
o• maıraf tutarı kırk bin li· 
rayı ge'iiyor . Gerçi kanun, 
maaı ve maJTaf icin yüzde 
otuzdan a·rtııcna ;ol oermi· 
yor ama , ailem ediliyor , 
lıallem edili) or iş kitaba ay-
duru/ayor, ge'ien yılların ol· 
dufa 6İbi yeni yılın Şehir 
bütpıi de böyledir . Biz.im 
bu.ünkü ıözümüz ıoramun 

bu yonüne değildir, aııl bizi 
iflendiren yön ıudur ki, al· 
lem edilib kallem edilib yüz 
bin liralık bütçe İ~inde yer 
trıtdarrılan kırk şu kadar bin 
lira içine bir mühendiıin ıığ· 
mamaıı ve ıığdırılmamaıulır! 

Görüyoruz; lci, inıaat iıler; 
daladirgin gidiyor 1 plan ol-
madıtı \ mühendiı bulunma-
dığı için iı oııranın, oı piıi· 

renin oluyor , bir bakıyorıu· 
nu~ k{, ıurada bir ıantim 
İf~rİ ~ ç•kilmedf'n beş on bin 
liralık bir yapı kuruluyor, 
oted• bir yapı görürsana.z: ki, 
yoldan iki , üç mdre içeri 
çekilmiı balanuyor • bunlar 
niçin·, planıızlıktan mı , hif 
lcuıku yok ki, onun dokanaiı 
ltapıaldır , fakat daha cok • 
mühendiııizlikden! planı yıl· 

dan yıla atmalı biı imha/ 
olıa ,, belediyeyi mühencli11i:z 
•alclomalı hiç olmazıa bir ih· 
mctl olar'. Halbuki, n• o im· 
ltaldir, n• 6a ihmal. birinci· 
•ının , yani Şehrin planını 
yıldan yıla atmanın odını ıiz 

koyun , fakat ikinciai , yani 
koca Şehir mühendiHi% bi-
rakmalc ve hele mühendiııiz 
yapı yarııına meydan rJc 

aman oermek Şehircililıı ba· 
Jumından bir cinayetdir / 

Ne yapıb yapalım , ilı.i 

yuze mi olar·' iki yüz elliye 
mi olar, tezelden bir mühen 
tiiı balal .. m, fakat mühendiı! 

Kulakırz. Oğlu ------
Hicaz veli ahtı 
ingiherede 

Londra J 7 - Hicaz--; •. 
lihati Emir Suud Humetin 
lıona8a olarak ingiltereye 
~elmiıdir • 

İngiliz Alman 
konuşmaları 

Londra l 1 - ln11ili:r. 
Alman demiz konuşmalarının 
bu hafta ıonancla bitmeai 
itimali vardır ba ıabah iki 
hülıiımet kuberlcıri ara•ında 
y•ni konuımalar yapmııdır. 

Japon generalJarı 
arasında 

Tien çin 17 - Giıueni· 
leoilecelt haberlere 6Öre Ja· 
pon general/arı arasında iki 
ayri düıünce bitirmektedir , 

Punlardan dehoirenın ora'! 
takladıft bir L b • t. "'"'m u un 
k6zey çini kuantun d il or uıa -

nan lcontrolu altına alma 
amacısnı czcfmaltan acıga üt 

d "k. . lı il me e ı mcı ıaun iae dah 
b

. a 
ma k " ııyaıa ıütmek iate 
~en tokyonun Öiiitlerini dinle· 
pırıe ıııin bulunmaktadır, 

y 

ak uclJZ şek r yedirmek .. Çarşaf ar 
kaldırıldı Dünden beri kiloda 12 kuruş diişdü . . 

Ankara 1 S - Ekonomi 
bakanı Celal bay r İstanbul 
i:ımir ilbayları ile diier bütüa 
ilbayl r şu telgrafı 2öndcr-
miştir • 

Hallumız ucuz ve çok te· 
ker yedirebilmek gayuile 
kamut ya unulan kanun layi 
hHı on ylanmışbr 18 6 1935 
sah günü resmi g :r.etede net· 
ri ii kün olabilecektir o ta· 
rihten itib ren atideki buıuı· 
lara riayet oluoGcaktır · 

I - lıt nbu\da ve ıeker 
fabri alarıoda tulim edilme~ 
üz.ere toptan ve toz şeker şim 
diki fiyat ol n 36· 15 ve 37 
kuruş yerine 25 ve keımc f C· 

ker 40 kuruş yerine ~ 8 kuruı 
fiyat ile aahlacaktır bu fiyata 1 
bü' üo vcrgı ve re11imler dabıl 
olup fab rikalarda vago iıtan 

bulda anb r dahili tcılim fi-
'/ tlarıdır . • 

2 - Sair mablerde toptan 

Şeker 
Kanuuu çıkdı 

Şeker yoğaltım ve gümrük 
resimleri hakkındaki 2785 ro: 
lu kaououn 17 haziran 935 
tarihli reımi g zctede çıka 
cakdır. Ka UD o ıündcn ya 
rutülecekdir· 

Abidin Özmen 
Birinci ıcnel müfettit Abi 

din Ôımen dün akıam Auka· 
radan aynlmitdır . 

Yunan seçimi 
Atina 17 - atina aj ;aosı 

bildiriyor ıon saylav seçimin· 
de oy veren yu.ıddaı e yurddat 
laran ıa)ısı 1 074 47J dur 19 
S3 yıiı seçimind"' iıe l 146 94 
3 kişi oy vermiş oy verb1ek· 
ten çekine~lerin yüzde 4o niı 
betinde oldukıorıoa daır çı ka· 

rılan sözler sı lsı:r.dır hükümet 
li teleri 671 9.ô oy knanmı, 
1 rdır o demek oluyorki oy 
vereDleriu yüzde 62 33 ü 1bu 
listelere oy vermişlerdir buda 
göıteriyorki 2hükumet 1928 
yıhuda oldujuodan daha :r.iy 
p~ uJusa dayanmaktadır 1928 
de venizelos k bhıesi ılDcak 
Si 8 e 518 fJ77 yani yiiıdc 60 
77 oy kazanabilmiıdi . 

HAV 
Kurumuna yardımlar 

ilk tedri at muallimleri mu 
ilimle r birlığinde ma rif mü· 

dürünün reiuliği altınd topla · 
nar ak maaılarıo dıı n yüıde bi-
rini hav kuc um una Yerme il 
kararlaşdırmışlardır 

§ 
HaTa tehlı b.es ini bilen üye 

7 .. zılm yarışı deve m etmekte 
dir • 

Hava kurumu 
B ütce s i 

Hava kuru u yeni yıl büt 
cesini bcıöhysrak genel mer · 
heze göudetm! şdi l:u yılki ge 
lirin gtçeo ylldan artık, gide 
rio az olacağını göstertn büt 
ıccdc k dı o ve ma2şler olcu ~ 
ğ11 gıbi k"bul edıl.tn;§dfr • 

ı ire aatıı fiyatı yukarıdaki 
fiyatlara yalnız nakliye •e bu· 
na ait diier masrafların ili•e 
ıile bulunacak fiyattan ıbaret 
olıcaldır . 

3 - Parak~nde fiyatlar 
ile yulıcarıdaki maddelerdeki 
teptan satış fiyatları arasında 
ki fark buiÜn müteam;I ltulun 
makta olan ye parakende H 

btclların cari •c ao!m l karı 
n' teıkil eyliyen miktardan 
ibaret kal~caktır . 

4 - Ba şurctlc tcıl>it cdi 
lecek toptan parakende satıf 
f iy tlar loın fevkınde fiyatlar· 
la satıı y pmak ihtikar teli"· 
ki edilecektir . 

5 - H v yici ı.arur11yedca 
ol a bu gıda maddesinden bi 
ı · iıtiına herkesin iıtifadc ede 
b~lmesi için valilerle belediye 
reislerinin Y z1fe noktasından 
ba1111i7etlerine muracaat 
ederim . 

Kıyafet 
Değişimi 
K.ıyaf et kanana ıaıbilca 

baılandıCı gün ıehrimi~deki 
f renk popaılarl ıılc bir koı· 
tum, lôtıü 'ap~a, zarif yaka 
luraoat , oe iıkarpin ııiyerek 
ıalcal ue buyulı!arını modaya 
u1d11.rarok aalı11ltta Jota,mı' 
lar o~ ~·ki .. lııyafet oe kılılı· 

/arile pek tanınmıı olan bu 
di11 atlamlc•rı venı kıyafet 
oe lcılıFİarile hiç tanınmamıı· 
lartlır . 

Vapurdan fılup ıelari ge-
%en zenıin birer avrupalıyı 
andıran bu papaıların genel 
kıyafete ıirmelerine sebep 
olan türk cümhnriyetine, İn· 
kılabına , lranunlchna karıı 
elbette bir ıükran doimuıtur 
iclerin de . . • • 

Zenginlere 
soruyoruz 

Ba şehirde içimiıde 
1000, souo, 10,000 J ı0,000 
verecek yok mu ? 

H va tehh~eaini bilen 
kı:r.alay1n öııemini anlayan 
tectmerJerimi ı;, ıenıioleri 
mıı, inarlarım1ı esnafımız, 
hallumıı ara11nda birer veb 
bi koç dereceıiadc yurdıe· 
verlcrimiı ylık mudur ? 

Trabıo1ıua bu pnemli 
ve kuda l 7arışta olsun gc· 
ri mi k lacak ? 

Bolu 11 - Çarıafların 

kaldırılması hakkında ıarbay 
fiğin vercliti önel muhlet dun 
bitti. bugün c;arıaflar man· 
toya çevrilmiştir. Artık Bola 
da çarıaf tarihe lcarıımııdır. 

Ajansla konferans 
Prag 17 - Baılaıık 

ajanılar konferansı dün afıl· 
mııdır başkanlıta haoa• ojcı 
nıı clirchtörii secilmiıtir . , 

Delegelere bir yemek 
Çekeıtovak 17 - Başba 

kanı dele11elere bir yemelc 
11ermiıtir , Baıbakan ıölevin 
de •ıya•t durumun 11icJi,ine 
olu ıa olsun haber alma hu 
rolarının birbiriyle iİgilerini 

keamemelerinin ba.-ış yo'unda 
u!raıanlar icin bir örnek ol-. . 
dufana ıöylem i,dir . Kendııi 
onar•al baıkanlı~a uı;ilmiıtir 

İki ffi( nıieket ararsı 
Moakooa 17 - Benu 

buradan cıyrılmaclan öne• 
11mafı ac,k bir harıı proira· 
mı olan SorJyd Raıya ııya· 
ıasının ba 11iditi eünden çe· 
keılouakya içinde bir kuvrJd 
olduğuna bildirm;ı oe bu 
halin iki memleket ilııilerinin 
11etı, :ne büyük bir imlı'n v,. 
recefini Eôylemi1dir , 

Bulgaristan 2 - 5 le 
Yunanistanı yendi 

Sof ya 17 Kral dün 
bal/tan kcıpa•ı maflarını ay 
m•ı oe bu doatca degetlerin 
balkan gencliğini birbirin• 
yakınloşdıracafını aöylem;,. 
dir. Dünkü macda Bulgarıı· 
tan iki,-e karıı üçle Yanalı· 
ları yenmiıdir . Bu gün Ro· 
manya roga.tauya takımları 
karıılaşacakdır , 

Bar be Doğı u mu? 
Şık i(O Tribin iHdeai 

ltaly d lıd aylarını dtşarı çaka· 
rılmaıı ından babıcderek diyor 
kı bu ytarımaı. g6adcrdiii 
telgrafta muuoliDinin bogüa 
içinde Duluoduiu fioan11l ve 
yooetsel ıdari ıorlukları anlat· 
m kda idi diktatorluguD ifıiıı 
tı rbe ve karıaşıhğa doiru 
ilk ad•m olduğunu Amerıka 
lıların bilmesi llıimdır. 

Y arr mur lar o 
Ord ve Gire unda dün 

ak em faydalı yaimur:ar Y•İ 
mışdir 

· Şeh imizde av ehli kesini 
bilen üyeliğe yazılan yazılana 

GİDİYOR 
22 Ali Beıi,. ojla tüccar 20 
23 Emin Suifmez o. » » 
24 H. Abdullah elctirik » 
25 Kemal Saka cıcanta 
26 H. Hatip o. tmin tci. » 

27 Hami No.lband o. sinıer 
ocanta11 ~O 

2 8 Ahmed tüccar terzi » 
~9 Mehmed kodayıfcı o. » 

30 ,/t-,evlud abdulhalim 08lu 
•aatcı 20 

j 1 O•man icara maıtafa o. 
manifctıracı 20 

32 Mehmed aofu o. tıl. ,, 

' 

33 Münir özkan tuhafiyeci 20 
34 Hüaeyin Ri~a binbirf•ıit ,. 
3 5 Sabri ilyaı 9. kunJuracı » 
.i6 Afif Saruhan tüccar » 
J 7 Kamil dede o. » » 
38 Raaim ogalları » ıo 

39 Osmcm Remzi ekmekci » 
40 Emrüllah şehreli o. tü. » 
41 Namık iı. bakkcıliyeıi » 
42 Kamıl oe Muammer tü. » 
-43 Ahmed Sabit fehreli oglu 
tüccar yiımiıer lira teahhud 
etmiılerdir • 

- Arkcıei (Jcar -

- -= 
Y'arı Şaka - -
Gübik Ordu 
Ço dcnb~ri Fru.sayla İa -

panya ar ııada topralduı 
502 kilometre urabbaı •e nü 
fusu 5 bini ışan bir Aador hü 
kuıaetiain me•cut ve Cumburi 
yetle idare edilmekde oldu • 
isanu biliyorum da süel teşki 
li tındııı ordu tutarından ba 
beri• yokclu. 

Geçen ıün Akşam Gıze 
teıi11e 16z ıe:ıdirirkcn, (An -
dor hükumeti orduıunu 36 
aef erden elliye 11karmak iıte 
yor) Baolıklı yazıyla kar11laı 4 

tun. Gaıete 11yfalarının yek u 
nu yüıbinleri aıan, milyonları 
bulan Süel kuvvetlerden ıöı 
cdeıeldiii ve bu çeşit yaı• • 
larla dolduiu şu sırada ~öyle 
bir \aayadiıc ıaımayıp ka hka· 
hılarla ıülmemek kabil c < ~ıl 
Bea de ıaıarak, kahkahalar 
ıavurarak ıoDuna kadar okıı 
dµ bu yazıyı .. Hıni bu ha 
Tadiı akvam mizahcı ı tarafıa 

dan ( Şen yazılar ) H ifuine 
derç etdirilıcydi en ıen fakra 
ıından fazla ıüldürmüı olurdu 
ek u[.ucuJarını ... 

ıia_aıd t~haf tarafı kuvve 
tin f a:ılalaıdırılması deiil bu 
ıünkl Avrupa durumundan 
çekinilerek orduyu 14 kiti 
artırmak ıuretile ihtiyatlı bu 
l~nmak lpxumıınun biı~cdilmc 
ıi. yani ıünün çclildcımit •r· 
dularaaa harıka fı,karan ku• • 
•etleriae elli ki,iyle kar'ı dq · 
rılabilecetiain bu zamaad• 
kafaya 11iabilmesidir l 

lıe bir de daha baıka yö· 
11•ncle11 bakalam. B&ılila Qrdu · 
iare' a olduio ıibi Andor cam 
lıuriycti orduıu11un da ta bıi 
ki piyade, topcu, ıu•uı, tay 
yare , iıtıhkim , muhabere , 
ııbbıye •c d ha bilmcdiiim 
k111mları Ye • bu k111mların da 
ayrıldığı daha bir çok kollar 

cvcuddur eliıct .. /ıte bütüa 
bu kollara ayralacak elli kiti 
binlerce çelik kanada kart1 
koyacak, uyııı:ı kitiyle çarpı· 
pcak, milyonlarla mermiye 

·göiüı ierecek ,. 
Artık böyle bir ordunun 

ıilahlarıa ın da pek acayip 
bir şey olacaiı mubakkakciır 
sanırım. Meseli : Top yerine 
bir top arabası tekerleii, tay· 
yare diye bir pervane, maki 
acli llfek yerine bir fllCl gıı 
liyen. piyade ~tufeil diycr~k 
bir ıu borusu ve 11ihaycr ın 
maskesi yeriae bir lastik par· 
çuı, zırbh otomobil diye de 
bir gu tcneke~i •e bütün 
b nlaran baıuada elli kitilik 
bir .ırdud~ıa ancak ıayrılabiJe· 
çek bir kol bir bacak·, veya 
bir baı, bir gövde .•. 

Görüyormasunuı Orduya .. 
iıt nbul i•ıctelorinin yaza 
7aıa bitıremediği, etrafında . 
ıa tlercc dolaııpda kapıaıaı 

bulımsıdıiı••ı. apartumanlar · 
ıibi Modern ıiibik: bir ordu ... 

HALiT MUZAFFER 

liaydutca bir karar 
Tokyo 11 - Snnghaycla 

lıi J apon kurmalı erkônı 
laarbiyıe fGtfo.r ilbayı g'meral 
Sun11 ıeli aan kuuoetlerint 
hayduıl mac meleıi yopmağa 
liarar ouilmiıtir , 

S6ylenditine ı6re ba lıutJ · 
11cılcr 2 ıaboıta im~a edilen 
anla,moyı bo~mu,ıardır , 
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karşılığı Un ~ksiltmesi Nakliyat işleri Hergün beş kelime 

Oadokuıanca liıte 
1 - T efeYnk - lırel•ek 

Datolmak 
Faik mütefe••ik - lat 

üıtün 

TefeYYuk - ü•ıelme, Bı 
tolm11, üı iiaHik 

Ô nekler: 1 - dlt•au 
yalnı.ı; ıilibca deiil , kafaca 
da uatolanlardırki bubi kaı•· 
aırlu 

il _ Ba )tt• alam•t m-:b· 
mede lıreldi 

ıll - dlif• ••• iatia kıa• 
vetleriai daiıtclık • 

iV - lıtecliii•iı tlrk ı•· 
nçlifiaia yalnız zeki .&etil ıra 
iiatllalliiüdür. 

il tekaddlim etmek - ön 
ıel•ek 

Mitekaddi• - önceki ia · 
ıelea. 

K~dem öacelik 
Örnekler: 1 - aiçia ber İf 

te beaden 6• ıel•ek iıtiyor· 
IQDUI 

il - lıllteludlli• ar he•· 
•• bilclirdiii• ribi. - laceki 
ıaaamda bilclircliii• ıibi 

111 _ Aak•r ereeeleriade 
( rQtbeleriade ) incelik batla• 
ca ea11lardaaclar 

ili llatiaal - azat 
MltebH•·• - az• .. 
Ôraekler: İ - ,.,,.,1,ber 

t•Jde uai undır • 
il Ekoao~i bakauilDA 

JCDİ bir alm•• uı•aaı 1•1•:• 
tir . 

iV - Mulatelıf - tirli 
Ôıack : pi• tirit laab~ 

leri araııada •• dikkat d•i~ 
itallıa - /aabrf ••ı•asltii 
taakl&mdaki ıo• kafarcbr • 

V lllteferrık - ayrak 
Ôaaek: eıkidea bir ali•de 

ibtiJı ı cletil •allm•b •ite~ 
ferrika •• •abtelafe clalaa ç~ 
bop ıadercli - eakidea Alı~ 
de uz'i deJil •Jrtk tirli b~ 
(iler d•'-a ç'k bop 1itlerdi 

Not: ıaıetc••• alacl~• 
cek yaıdaıda IHI kebaaeteııa 
oı•aal&caları keUa•Üll••.,... 
rıca ederiı, 

Y11miaci l11te 
ı - Hawali - DolaJ 
2 - ~aab76 - 7ör• 
Ôıaekler : 1 - iıtaabul do 

la1ıaaa or•••ları ııttakce aı.al 
waa~tadır • 
ı - Deair1olları )6aetıe~ 

(idueıı) )6r• tr•aleri taritcll· 
lai acuztatb • 

J - llabit -1- çevre 
J-p••• 

Ôraekleı: ı- eYiall• ı•Ç 
L ' 1 ,.aute kada•· J••J•• ıehı•aell· 

aaa Ç•YHll chtıada liıilaÜJOI 
du • 

2 - Aakaı a blkl••ti ç•· 
•ealeriade ıöyleaildiii•• ıir• 

4 - Zelzele - clepre• 
Ô•oek : Ba kıt TDrkiye ıık 

ıı k deprem fellk•tleri ıird8 
S Zı1r1aret zor i k11tam 

Ô r•elder: 1- Ha•a•ızı/oo• 
tlrk k~aadı ile ıi lai•••k ra· 
llat aefeı ala;aaız iç;• bir 
ıe. ai lıalilltt seleli • 

2 - iaaa n l>iyle bir laar• • 
lı•tte hula••ak içia aa11l bir 
l111taa içinde kaı.alı • 

Not : ıaıde•iz• ıiaclerile 
tek yaaılarda ba kelimeleria 
Ol••Dlıcabrı kallaaalaıma11•• 
'le. ecleriı • 

- Yirmi biriaci L'ıte -
ı-Matbuat - Baaıa 

Ôraek : e .... kurumuna• 
clirdlacil ku••et olchıiuna 
ılylemek, oaa boı hir ~urar 
•erme deiil, tamtersi (biJAlci•J 
011u deria ide• Ye aoraylar• 
karı• ıında düıiiadürmek de • 
m•kdir. 
2 - V•zif" - Ôde• 
3 _ Meaali1et - Sora• 
4-Nqriyat - 1•1•• 

Ôıaek : Radyo, •aramızın 
ea kuyratli 1a11a araçlarıa • 
ela• biridir. 
5 - V a11ta - Araç 

- ~irmi ikinci L =ıte -
t - Nakliyat - Taıın 

Nakil - Taııma 
2-Veaaiti aaidi1e-h1ıt (h· 

11111• araçları) 
Ôtaekleı: 1-bir memlt!kette 
tqıa itl•rit ekonomik ıeliıim 
le ı•ka 11kı1• ilıilidir. 

2 - Deatl tat1tlan araıaada 
ea ucu• 1e1kenblerdir. 
S ·Em wlli menkule - ~ taııla 

mallar 
Em ••li ıayri menkal-e - ta 

ııttız mallar 
4 Ted•İ• et•tk-derJi•ek 

alde••e•- derria 
s-Hıyal-tla1aı [T. llö] 
llaba11ile - Sa••J 

Ôraek : Siz ha haberi 
ıaaayıaızda icad etmit olma 
laat111z. 

BILİT (İtan) 
Trabıoa •abkeme batki· 

tabetiadea : 
Yeai cama ma balleaia · 

d• Reııt kavaı te1fakia Tra· 
bıo• 111lb bakuk bakimlikia. 
el• reıat kawaı o;ıa ıali• 
ılebaae aldıp illa.ta birlikte 
.. bılti oldaklan bir ••ia ua. 
laraada takı mı kabil olma. 
dılt cıbeUe •tılacak PUM· 
DID takimi•• ,.,il.. kuar 
üı,ri•• if bll •• açık ubr•a· 
J• ~kanlmıt Ye artar•• Yeai 
J•l ıazet,,.ıle illa edil.Ut •• 
ı~-7 - 9)5 cuma ,ad ıaat 
11 clea 12 J• kadar aıla;ma· 
aaa cle•am• mukarrer balaa · 
muı olab luuedar ıaliaia ••la•lli ika•eti meçbal balu 
•••• ıbbarile uttır•• ıulia· 
ele bibat •• ,. bil•·~· uttar 
•• malıaili ol•• adla1e bıaa· 
... da bıpıtabet oclaııada u 
air bulu•a,a ,.,a arıır•a1a 
tsart• bar itirui yariae meıcia 
a•racaat e1lemeti ıı•aiau 
ifb• illat• tebbi daıbab•i 
18a&amıa• kaım ol•ak hen 
illa oluaar • 

~:L Sığır eti 
eksiltmesi 
Askeri satınalma 

komisyonundan: 
Erıaru• kıtat ilatiJacı içia 

1s00oo kilo ••İl' eti k•palı 
sarfı a ekıiltmeJ• konala-.tar 
' baltıi 2 t~mmaz g3S taribi· 
1 

mbaclif ıali ıünü ıaat 11 
D• ÜL 0 tı ' d apilıcaktır • a temını 
Zs~ lira 50 korqdar. taliple· 1
. -rt••••Jİ ulamak lizre ra• .-- •-la ,na erzara•da la.al.ao. 
er 8 .. aat ede bilir •aaaka •• ••r .. 

l irebilecekler aaa11ea •• ,. . 1 
la ye ıaatta• bar Hat •••• 
~ t oJı•sacla s•lıayyet ol· 
tıcare . .kl . daldan•• daır ye1aı e temı· 

t ••teklif mekblpluaaı ı-o. 
•• er•lt 'na!uaa bileceklerdir. 
,.., 1 - 4 

Askeri Sat1nalma eksiltmesi 
komis) onundan 

A- Trahzoa lcıtaıt içia lıı pa 
h zarfla elrıiltme1e lroı alaa 
takriben 28412,S JirahkaSSooo 
kilo ikinci ne•i un Jenidea ek 
ıiltmeye koaulmuıtur • 
B - Şartaameıi ber ,aa ko-
miıyoncla paraıaz olarak oka· 
aabilir • · 
C - Artırma ekıiltme trabroa 
da:kalede aabaalma lro•iıyo 
nunda 2 temmuz 935 aala ı6. 
nil ıaat 16 dadır • 
D - arbı ma ekıilt•e kapalı 
z.rfladar • 
E - ma•akkat tem&nat ~IJ 1 li 
radar . 
G - iıtekHeria 2 temmaz 
935 ıab ıilni ıaat 16 claa 
ev•el teldıf mektaplarile trab 
zoa aatı•alma komiıyoawaa 

mar1caatlari illa olaaar • 
12-19-26-29 

Trabzon inhisarlar h · ş· 

miidürlüğünJen : 

Trabıo11 inhlurlar idare-
ıladen iıtaahula ve dijer yer 
lere ıönderile~ek ~ve ınhiH · 
aar idareaine bilcümle emYal 
ye eı1alana merkez anbarla 
nndan pmrü ~ iakeleaiae ve 
,amriik iıkeJeaia :ıea merkez 
aabarlanmız.a Ye clejermea· 
dereye ve boıtepedeki barud 
depoıuna kadaı J•pılacak 
nakliyat itleri 6- 6-935 g"Ü · 
aünden itibaren on bet güa 
müddetle açık ekailtmeye L:or 
aalmuıtar. iıtekfüeria bu ayın 
20 nci perıembe ıünü aaat 
14 de baımüdürüyctımiı ko· 
miıyoaana r. uracaatları . 

4-4 

ı Askerlik 
şubesinden: 
330 doğamlu ve bunlarla mua 

1 
meleye tabi olanlarla daha 
büy&k doiamlu olab da ber 

' baaıi bar aebeble 16aderilme 
mit bu'unan •e aıkeıi orta 
ehliyetoam•ıi olaa kııa kiz· 
met iler ı lem iDUI 935 ıl•li 
lıtanbal h 11 r.ık lır1taıaada ba 
laamak üzere 11ırkeclilecekle 
rinden yerli Ye yabucı laa ıi 
bileria 22 baziraa tSS ,aanae 
kadar TrabıoD ıabetiae ıel 
meleri ilin o'unur. 
§ 

331 doiumlu ve bualarla 
muameleye tabi olan yıni 
eranın ikiııci yoklamaları bir 
temmuz 935 ıiial baılayacaiı 

1 ilia olucur. --

Z A Y 1 T E Z K E R E 
V~lclilıebir aalıerlilı ıulu•intlen almıı o/Jafam a•lceri lerlaia le::&k!remi .zayı ettlim yenİ•İnİ 

alacaıımtian ~.vı t•alıerenin laiılım6 olmadıfını ilan eylerim, 
Valılilıebirin ıonya nalaiyHinin a•b•ryanlı lı6yanden 320 dozumlu Belı.ir O. 
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~i:~'ill 

I~ Bozca r.
1 ~ Ada ~ 

'~ Şar.abım P.I 
l!J IQINIZ r. 
!j istanbul ~I 
lli_~~~s~~ NEDKALMiNA 

Akcaabad Bozkurt 
OTOMOBiL &IRLIGINİN 
_.. Sayın Halkımıza ilanı 9llii1I 

Oıomobıllerimiz dünyanın en metin, , n emniyetli tenezzüh otomobille-
ridir .. Şoförl~rimis kibar, temiz, her ıürlü ictımai terbiyeye sahih, mes-
lekine vasifezine a11k mal sahibi dikkatli yurddaşlardır ki, birliğimiz 
hunlarla bilhaklun övünr.bılir. kurduğumuz intizam sayesindt: Anadolu-
muzun her t•rafı içdı nakil fiatlarımız herkesden daha ucuzdur • 

Herkesi, pek haklı olarak düıündüren , heyecan, endişe ve üzüntülere 
sevk'!den bir mf'sele \·ardır ki oda uzak yakın b.i.r yerden bir ~ere gitmek 
için binect gi otomobilin sureti kati yede sağlam ve makineyi idare ede· 
cek olanın aklı batında vazifesinın ehli direksiyona sahih bir §Oför o1ub 
olmadığı keyfiyetidir. işte hirliğim;z herkesi bu endişelerdt>n kurtardtk 
memle~etımızete ( Bozkurt otomobıl birH~i ) ni tesis eyledik .. 
E• y•111 oloae6illerimis tlalai al•ly•miatl• lıi malıine miilelaa .. ıaımıa laralıntlan lelırar 

ıelarar incetlert ince,• ıetlıılı edilir, lr•n o• dırelt.•iyo11 '" ç tin yollartla bile 
lıc. ıi,•n boa8 laaos, malıin .. ini itlar• eden ıof6r allınd..lıi otomobilini 

laalılaiyle 6ilir, olomobil direlcaiyondaii ıof6rfınü tanı . • • 

Akçaabad, 'rrabzon, Erzurum, Kars ve Anadolunu ıı her tarafına artık. 

Emniyet ve itimadla seyQhat edeceksiniz ... 
MERKEZJ: AKÇAABAD. ŞU'IESI: TRABZON Gaz;p,,ıtı 4:aaJeai Ne 3 
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ABONE 
Seneliii 500, Altı aylıtı 300, 

iç Aylığı 175 karaı 

YINIYOL 
'& 

NÜSH .. ı\ Si 
4 Kucu~tur 

4 Sayfa 

ilan •atırı 15 Kuru~tur Relıliımlar 
pazarlığa tabidir. 

Çarşamba, Culuartesi Günleri Çıkar GaZETE ve MATBAASI .. 

AMERİKA DA 
Voıına'lon 18 Ten& 

yapılacak 24 harp gemiainin 
24 u i~in ııerelcen para /ııre
dileri t kanununa konmuşdar 
deniz. pre~ramı g42 den önce 
bitirileceldir • 

ALMANVADA 
Berlin 18 - Almanyanın 

•omargui olmaıı icin bir pr• 
' pa,.anta toplantıaı yapılmı~· 

fır. Hitlere aomarge i~in hak 
aitligi iateyen bir telgraf 

gönderilmiıtir • 

lisik1et yarışı 
ltalyada teJaoülde bulu. 

nan ııümiıı paraların kaldı· 
tılmaıına ve y.?rine kaaat 
para konalmaaına dair ka· 
nun neıredilmiıdir • .... -

~ükreşde 
Küçüle anlaımtı ekonomi 

konf,,ranaı bu 6Ün Bflkr~ıde 
toplanmtaktadır • 

Romada 
Diın RomaJa Sooyrtlerle 

ltolyanlar oraaındo ltredi ga. 
rantillerine o• iki memleketin 
tecimine ait türlü anlaımalar 
imzalaıamııdar . 

Kadın rekoru 
Moıko•a - Altı kadın 

par11utcu o)u;jea takımları 

ol•akıııın hep bir arada 7o3S 
aetreden atlımıılar 'e t öyle 
ce 7eai bir dünya kadın reko 
r• lurmltlardır. 

Şartlar 

At yarı§t 
Dün Ankara ilk bahar at 

koıuşlarının •onuncusunu bü 
yük bir kalabalık Ö 'i Ünıie 
yapılmışclır . Baıbalıan ile 
diler bakanlar:'a koşa ala· 
nında bulunmu,lardır . 

Yerli arıkan İngiliz layla· 
nnc:r mahıuı 2400 metrelik 
Aıatürk ko,unu Ahmed ve 
Fikrettir tOmru erol ve dögen 
ismindeki üc layi aı•a ile • 
kazanmışlar ve •ahiplari 
4325 lira ikramiyeyi almıı

lardır . 

Fener bahçe 
Fenerbohce dün istar.bul-• 

dt1 27 nci yıldönümünü güzel 
bir utkuyla kut 1ulamııdır . 

Gümüşden kağıda 
Dün Ankara da 150 kilo-

metrel!k bir biaiklet yarııı 

yapılmıı ve be, •aat 58 da· 
kika ile ankara gücünden 
Eyip ve Niyazi lt.azanmııi-::r· 
dır . --

Yangın 
A kara - Dün ıelarimiz 

deki Lehistan •rf retiade yan 
gın Ç\k ış ve bina çatısının 

bir kısmı yandıkdaD ıonra 
ıöad rülmütdür. 

Maçlar 
Ankaraya Aakara gücü 

ve Çaakaya ile iki maf yap· 
mak üzre gelen Beşikhş takı 
mı dün Aakara gücünü ııfıra 
sekiz bu gün de Çankayayı 
bire üç yenmişdir. Bugün İs 
tanbulda lsviçreden gelen 
Servet takımı ile F enerb bçe 

raslnda yapılan ayak lopu 
maçını Fener iki beş k zau · 
mıidır. 

Zonguldakda 
Üye yazılma yarııı 

Ankara - Zonguldakda 
ha•• tehlikesini bilenlerin şim 
diye kadar verim •e yılhk 
yardımlarmın tutarı '23700 
lirayı bulmuşdur. Yeni üye 
yazılma yarıf' gittik hıı lmak· 
dadır. 

Gayri menkul satlş artırması 
Mahallesi 

can bur 
munda 
kıreç laane 

" ,, 
dironı 
k•ndila 

Mevkii 

canbur danya 

oe•i DO 

emlik ara. 22 
" Bo.5 

tarla 24 
tarla•eotlak 133 
tarla 25-97 
fıadıkhk 33 
tarla 4o 

,, 69 
• firenkaiur kabayaa oilu 7o m .. arsa 24 

hane 17 
nısıf hane237 

130.m ara• 390 
aua 24 

kaoita ,, 
tuılu çeıme kayanidi 
iıkender paşa mekteb 
tekke sarhoş o. çık. 

DEFTERDARL.IKTAN: 

k.m T. 
lira ku. 

240 M. 
200 M. 
7o M. 
80 M. 
45 M. 

215 E. 
41 M. 
15 M. 

17-So M 
:Joo E. 
ISo R. 
5o M 
20 E. 

Erzak ve mahrukat eksiltmesi 
LİSE MÜDÜHLÜGÜNDEN : 

1 - Trabzon L:sesinde ve pansiyonunda 98$ seneıi hazi· 
ranıa 28 adeL 93) eDeai mayiı Dıhayetine kadar arf edilec..,k 
aşıiıda isimleri yazalı erzak beher m3dde için ayri t•rtname ile 
8 6 935 t~rahinden itibaren ekıiltmeye konmuıtur • 
Teminatı icmah muhammen azami 
muvakata kıymeti miktar 
Lira ku. Lira kü. Lira ku. kilo 
18 75 150 1 25000 iÜrgen iıtiriç o. 
14 63 187 So 7. 5 2500 taze faaülya 
4 So 60 3 2000 aakızkabaiı dol. 
5 25 7o beheri l 7000 adet hıyar 
7 So 1 oo » O ,S 20000 - p•tlicaıı 
6· 80 4 :!ooo tomatrs 

'.'. - Şartnameler her gün bedelıiz meldebten ahaebılir 
ve görülebılır . 

3 - Eksiltme 28 6 935 taribine teaadüf eden cuma günü 
sııat 14 de Lise binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık surette yapılac ·ktır . 
5 - Muvakk t teminat miktarı her maddenia hizasına yazal-

mııtır . 
6 - İstekliler ticaret odaıınd1ıt mukayyet olduklarına dair 

veıika göıtereceklerdir . 
7 - latekliler 2~90 t.umarah kar.unun 16 ncı maddesi 

ahkamina göre muvakkat teminatlarını ekailtmeye batlamadan 
bir uat evveline kadar mektep kitabetine vereceklerdir . 

• 3- 4 

Satış artırma ilani 
Vak.fi me•kii Ciaıi No M.K. 

akrepli tekfur çay ir Bah~e . 25 175 

" • cami aranı 24 7~ 
erdoğdu it hane araa11 23 5o 
içkale içk:ale ,, 38 ıso 
ttkke tekke dük kin arıaıı 39 150 
iıta vrı boztepe bali haae araaıa 71 25 

" • tarla 72 16 
;ırafilbo arafilbo arıa 28Ô 15 

H11an -ağa kale içi • 148 Jo 
ı çlı boca pa:ıark•pu 11 144 So 
t vaoh bozh pei zır 298 So 

mulJasiyah 
n 

kaleiçi hanlar n1111vebah 146 100 

" " hane ars11ı 4 So 
hallaç camii ma~aıa bahçe 1 4 ıoo 

ıatlı vakfJl~eb;r tekke 5 So 
fatih bayram bey bane arıaaı il 75 
şırln hatun " n ~1 1~o 

EVKAF İDARESİNDEN; 
Yukarıda _gayri. men~nller temJiken aatıl11aak Ü%ere artırmaya 

Ç-\karalmıştar. ıbale11 :?2 6-935 cumartui aüaıü yapılacıkdır. iıte!ı 
lılerin yüzde yedi buçuk kuruş temin•t akcelerile evkaf idareıi 

Sa•ııua 18 - KuvaDtuııı 
orduıu bir kaç Hat ıüre• 
llir koaferaHcian ıoara kal -
ıaadaki jıpon ıubayıaıa koı 
toiu tartları kaaul etmitdir. 
Bu ıartlar oldakca ıiaemlitlir 
mutedildir . 

Yukarıda cius ve aair evsafı yazılı a-ayri me11kullerin mlilki~ 
yetleri pesin para ile 18 6 ·935 brihioden itibaren 15 gün müd· 
detle rtumava çılratılmıştır talip olanların yiizde yedi buçuk di 
boz.itolarile birlıkte ihale tarihi olan 3·1 · 935 çarşamba gunu 
14 de defterdarlıkta toplanacak kamisyona muracaatları • 1-4 ne gelmeleri 2 - 3 

--------------------~-~------------~· 
~ ~1-·: : _ ......... ,_ .... _1"1 

DEÖİL ISBAT EDİYORUZ 
~~d~ 

YERLİ Fabrikalarıztn 931 senesi dayanıklı fevka!ade ütü tutar hiç Eoln,az beğenilmemesi miimkün olmayan safi viin 
kumaşlardan harçları birinci ve dikişi muhayyPr olnıak şartile Eı kek kostunıları 17 1 e 19 2 o 21 2 2", 

2 3 24, 2 5 lira<lır OL TULU hnsu~i kumaşlardan 26 Jirada~ı ıtıharcn 44 li:ava ' 
' kadar .. kostümler . 3 liradan 14 l~raya kadar hazır kum.aş elbiseler · 

BAYLAR 

Herhafta Kostümlük 
yeni çeşit 

Hiç bir yerde bulamadığın zevkını ovşar komıışları 
ancak O L T U L U Deposunda bul;ıcel sınıı 

Tecrübesi meydanda: Sipahi pazuıııd&ıkı 19 

17 aumarah BÜYÜK DEPOYA bir 

. kere uğr mnk reklam değil hakikati 

göstermeğe K AFi gelir: 

215 kuruştan 16 liraya kadar 

BAYANLAR 

Her hafta Mantoluk 
yeni çeşit 

Bayan! r& ve Çocuklara hazar iemarlamı 
Her çeşit MANTOLAR 

KIZ marka Hakıki Eadiko Envni c:nı h zır 
P ltolar kimsede olmayan mantolar 

Emperaıeabl . Pardüıülar 

Altı liradan itibaren başlar 

TERZl Le azimatında toptan ve Perakende 

~ö:ulmemiş ucuzluk 
kumaş balacaksınız 

Hakıkı kiz nıarka eridikalar ... tôklit olunduğu ispat edene mukafat var 
A 1 İ ~R;ş KABUL DE . 

rabzo s;paı · pazarı 19 - 17 numarada OL TULU 




