
Hava tehlikesini 
bilen üye 
yazılahm 

Z1Z it· ;: ? :ı: 

Halkın 
Sağlığı 
T e h l i k e;d e d i r • · 

Belediye mecliıhri• ta klı 
içinde verilmiı bir kararı var· 
da. Farıalan far• ,.,. 01 • 
makdaa kurtar••" içi• tecl 
bir abaaeak, zemialeri ı••· 
to ile 11waaıb dapaecek, ara 
b6lmeler çiako ile lrlllecek, 
ita ıuretle fareler • çnallan 
ve lıamar teluaelerİ ipule cirit 
OJDıyamıyıcak, , ......... ipe•C 
birer fare JUYOI Ol•alulaa 
kurtanlacakdı. Araclu a,ı.t 
ıeçcli, ve ltu fidifle ,Jlar ela 
reçecek fınalar fare , .... 
olmakd~ Jnutala .. ch. karta· 
nlmad• •• kartartl...,acak 1 

_ ~-Ll &-.-~lit 
Fınalana içi....- w.-

periıanııtım ıaı*h, •adak 
ve matlak ekmei• brta le 
J&m•I• •derler, - peril• 
lıkdır, o •• pıllikdir ıanltbil 
Ua çu'fallarnuD• ......, tebe 
lerialD, 1oirtd9Uf ~ 
yambıııada biabar .r....... •· 
lıb çıkclıi• apwı•eler 1 Hep 
birer izbe, birer ..,. .... iMi 
içdea ip -- ,..... ... . 

Ek••kiSha lfi9N ,_ 
piıblderi çakd+. fok defa si· 
ıil Ü.3 fiki•et ..W.ekclMir. 
A~cak ıaau aa lieaaba kat 
mak ıerekdir ki, laam•lar 
ba a11. WDcla bm•duralclak • 
claa, flrıaiar ba ijr•Ç ela • 
nmdaa kuıtanl••mkdaa •• 
ıa, içinde fare p.üii cı~ .• 
1aa ekmeklerde de fue ııdi · 
ii varclar mutlak •••• 

Farınlarıa ita perif8• el•· 
rama i6ı aaa.e alaaar~k, 0 

••••• belecliJ• •ecliıiade 
DIDD' boyla ılzler alyl~ 
kimi, edebi1at 1aP911• ki•• 
edebiyab birakarak kısa " 
keame voldu 1lıilyelİID ele· 
•iı, ıoauaç olarakda pkarcla 
dediiimiı karar keriacle 111 
llirliii eclihaifdi. Fakat •• ~l· 
ela, .. la1dı11 ıirlldi, laic 1 
TatbUt edilmiJ•• ba•ca ka· 
rarlar araaaaa , tatbik edilaai• 
Jecek bir karar clalaa katilila, 
itte okadar 1 

Ne 1apalı•, aoıa•• ( ... . 
lele ) bu kaclar pp&ald•İ' ile 
••1daaa ko1mak ı•ekmitclir 
artık : HılklD eaealiii (1Ajla 
iı) tehlıkededir, n ifte, laa 
il67lcdir de ODUD ici• 1 

B•ll.ir s.Mti BJ.r. 

B. Şükrü Kaya 
Kayseride 

Ka1•ri _ 1, if!Mi •k•ai 
8. Şakra ka1a cila laalkeftai 
... Ji apk faltribı•• "P 
lal J•pdıa beı fabrik••• , ... 
•ittir alrıım ... ., baak iMi 
faltrika11Dlll verd•i' fllea4a 
ba!uquı •• bofl• 7,Jo tn-
"1• ..... ,. cllamlt* • 

Ankara gücü 
Bis i kletcileri 

Aabra- AUara fld 
W.iW.tcUeriade• bet kiıilik 
Wi ekip. bat& Aaadolaıu •e 
Tralr1atla 330.S kilo•ettelik 
llir ıezİJ• çıkmııclar. Bir •J 
.... •• ekip r•• de ortala 
•• t50 .Uo .. tre 1• pacalr • 
• elijlaia 1anılar1aa llllıele· 
rillCle 1.ualnd, l .. it, BarH 
leline, Çualrlaıle, lulir ,De· 
aisli, K•1• _ Wlikletcileri de 
fincekdir. 

Bolu parti 
Salonu .. da 

BoJ• - C H P oca\: JI· 
Mtİ• kuullaıa ••rkese Pİi• 
raJaraklpleriae parti ıalo•a•· 
ela il parti ltallraaa tarafmdaa 
..... telalk• ••••bl•lfbr ,if. 
el fiameci otla loo lira nr ...... 
Moskova büyük elçilıgi 

Ambn - lleMO,Ja ltlJlk 
~ di,.rlMkir 1a7laft 
Mal •paJdİllill atam a.., 
teflia• tuafmdu odrlam· ...., ___ 

Parti toplantuı ve 
ko•9'ıölfıir 

laputa - .... -t 16 
ela partitle u parti -... 
Ol'llldaldaıl •releri ~t 
laalk partili ile röaeti• Mt· bal••• ltat"8aiaiaada bir tep 
lub J•P1lmiıt•r ita toplu.ada 
ltaıkaa ıelUİ bil d•dlacl 
birik puti kanalta,..da ılr· 
cllklerhd te d111cbaldaruai u• 
latmı ,. laa•• t.Wik•i•• 
Urfl ... Jelred•izfa IOlll81 

bir lulla , ... -.ı alrl••it· 
br koa111 .. 1ar an11acla ita· 
,....,...._ ıeJiaillericle var 
dar bise 1aklt••1•• peçe ça, 
pf ........... tibi kahklana 
.. paı bit ıüila• .. ra1m ... 
•• ita ifia Wr •emleket •• 
reji• ifi kabal edilerek bltla 
partıcileri• lia ••l»iı••cleld 
ıc1e-.leriai• btl,ak olchaju b· 
r..Utbr111D1fbr • 
Bugday tiyatı d(itmekne 

Bola - Gep11 laafta kilo-
• ıo kant• kaclar pku ltaj 
., ._,.. puırda 5 bıap 
llaW dlt•lft• ,.t•ar 8' 
,....,, arahkh ppak,_., k•.... sİJUİ ...... tar 
klJlhla ,.... plmtlftlr • -

ÖLÜM 
y 181calaramaıclaa Ce•det 

Aup'• brdeıi Catat Alap 
_.. ......... beri ~ekmek· 
de old•ta liııtalalrdaa klllbl• 
.... ,.,.k enelki rece. ha· 

• kaY11t•8f ' .......... 
:'arbraaki etleriad~ bl· 
dvalarak aımua ortalai• ca 
.uacle lialla•kdaa ...,. U• 
,.ıs • .,u. ... ., ......... . 
•• ,_- terdi ecülmfldlr. 

AJkadıfUhllD, ddlll p.., 
...... it 

Başbak-n 
Stod~anovıçin bildiriği 

Belfl'ad - a.,...._. 
Stedi1••o•iç 1ıai laAlmetia 
hltla fırblara , ct.,nchtaaı 
•• ıeçea iç ıiyaıa ltalaraaı • 
aıa Yuıoıla91aaı• ıimdiye 
kadM tuttaja dıı lfpR ile • 
riade bir etkııi olm•yac•i••• 
•• Yaıoıl••J••ıa cloatlaldara· 
•• ft batlaılaraaa .,,. kala 
cat••• laildiraiıclir. 
l:alya ve uluslar ~rumu 

Roma - ltaı1a... •lular 
kara~aaa brıı dartt•• laıil 
tere de as Aiutoıla rapı 
lacak koaaımalarU, aoera 
beW olacakdır lasilteıe ltılJı 
••• Halieıiıtaaı katta olaa 
IİJ•••aı alaalar kw11191a aad 
laımuaaa •Jkarı baiiaakclaclar 
•i•r laJiltere ••"9Ji ba 
tarzda rlr•ekde ...... .., 
ıe ltal1a 25 Ap.t C. • 
..... ec1. .... ..... , ...... 

Batı Hava 
Andhatması meselesi 
Ro•a - Bab .... eacl • 

lat•ua ••Hlt1iai S Şahat 
bildiriıüacle ... wllfile ta• 
lan •ueleleri .ıdl ea ita! 
.,...•ı.ıa 

--- Wfinima_,.. u 
J.idreıe laerıe.U b\al et · 
mi7ecekdit. 

Baglaıık Ajanela 
Konferpsı 

Pıı.t - ...,. .. lr aj.alu 
lıoaferaa11 ifleriai bitirerek 
daial•11br çekoalavak1a daf 
itleri bakua B.Be ... del•c•· 
iv içia bir lil• tlleai •ermiı 
•• fllea aoauclakt cliyeviacle 
palan llJlemittir .. ber alup 
verme aj aularaa devlet adaa· 
larm iıftria pek tdlr kolaılq 
br•aktaclarlar bajlqllr ıj ıaı 
lar iH arai alull J•ldaı••I•· 
ra ft laarlıia lroı ... uaaa pek 
çok 1arclı• etlaiflerclir deYlet 
ler ara1&1&daki İJİ laaiJar lze-
riade etkileri ılrllea r••ht 
abarbm laaberler •ermek laif 
clotra detildir fakat Hr•Yla. 
naı bilaekte olu batlaı•k 
•Juelar yuif8leriai colı iJi 
•rette Japllıflartlar •• J•P· 
•aktadlrlar. 

Tedhirler alımyor 
Blkreı ....... K~k udlaı • 

aa UOff1Dİk k ... e,i Techa 
Ye lieait ,.U.. Ye bir ~
meaeJaJeri i"dtclela ıeç' "•İl 
Balkaa aadlat•••d._.&etluile 
bir po1ta l»irliti )ap•ak iıia 
tedbirler a1ı .. 11dir. 

r.gmur 
IC6ı./aya- il•~••~ uaa· 

n111 .... Wlpldine la7tlalı 
, • ......,ı~r .,,.., fileütin 
,,.ı....ı ı6lılt,,,,."'6r •cen 
7110 .. r• aı,,.ıtaın HlıiN• 
6iri 6"""'7llırıa Mrtc• Wt 
olocofl ,.,..-....1ı'8tlıt • 

MAÇ 
Sôt,. - ..... .., ... 

•• , ... y ....... .,. tı~. lla 
.... :t 

1 

Çarıana6a 2! HAZiRAN 1111 

İmtihan odası 

Taşlanır mı ? 
25 6 -935 aah günü 

erkek orta okul birinci s•nıf 
A. fUDHinde ıinıç (imtihan) 
J•pılmakda ve heyeti müm~y· 

yizeden maada okul direktörii 
bay Mümtazın da baluaduiu 
bir ıırada ıia•ç odı11 taılaa 
maya ba1laamııd1r. Atılaa tıı 

lardaa biri camı kudekdan 
ıoara imtahın edilen okurlar 
daa biriaia beline vurmuıdar. 
Arattırma neticesin de bu taı• 
aamf diaea talebelerden biri· 
aia atbjı anlaıtl .. tdır. 

Sinaç oduıaıa taılaama 
ııaa ve iaa halin bir cam kı· 
rıp bir okur 1aralanma11aa 
kadar aa•J1P 1 idebilm11iae 
akil erditemedik doiraau • 

Kahve ve çay 
Fiatları 

$•lıer acasladı , lalıat 
lıahe H f•Y liatl•rı hala 
,erinll• •CIYl)OP. laallı ıila•rd 
•d~or , belediye 6izi daha 
ne aamana lıatlar lıalaoıc:iler• 
•lı1thıracalı diyor.. Beletli;,•· 
114i ıllüJıı 16dnd f•lteri• • 

Şeker geldı 
Dla ıebrimiıe ltir bayii 

keı•• ve toz ıeker Ç1kmıf, 
piJ•••J• ci•i•l•ııd1r • 

Fiatlar , heaüı. k'rarlaı dı· 
nl•adlta için parakeade keı · 
•• 31 ft toz ıeker as 29 
karat lıeriadea aatıl••i• bıt 
lamıfd.r • 

Likörler -
uc ıJzladı 

la1ai11rler idareai liLlr fi. 
atleriai iadirmııdir 

Apıtoı baı adan itibırea 
lik&rler yeai fiat lizerindea 
ıablmaj• baılanıcakdır . 

Vurdu Havadan 
KORUYACAK 

UÇAKLARDIR 

ı1P -~ 

1 So :ı:ı.:ı:y-o:rı.ı z 1 
~- ' _o!)I 

Maraş caddesi 
Ilaarsak düğümlermiı ! 

Otomobiller İfin 6ir •arca 
lıu ralmu,ılu : halıya Jol,. 
i iclenler azan•olıalıdan •iti•• 
cc/c , Jönüıd• ltal•lcapı•lltG 
inib oradan iferi •ir•relı oto 
mo&ill•ri PUfalayan, i~irad•· 
l11l•ri11 i~ini tl11ın11 f•OİrM 
ıaılı J oüian dfln•celcdi•. Ba 
böyl• oida , aylarca yıllorca 
bu taılı yolda ınalcİ11•l•r ,,_. 
falandı, la•tıltler parfaltıı11lı, 
in•anların İfİ dıflAll fılıdı • 
Atlandı , aızlandı , yııaıltlı , 
~izildi, GCl.)'Cln 1 aldır., .,.,. 
olmadı. Zarar., t•hlilı~ , .ıı. 
ıatalacalc 1 •ö~l• •6rdl•c•lı 
icatlar Gfrlı o• m•ytldnda 
idi . Ve aanıru ti• bilyle ol· 
Jat• İfiıadi iti , cafllar111111 
/uyın•tini hilen H lıaral '4· 
rıci lcaltın haaı lıi ... l•r, ~· 
Jiıtl• Je , J6n4fll• a aRft 
aolcatı t•rcila •di'lorlartlı • 
flİRiıİ , malıımya , •.,.Clfat 
taılı yolu in••• pllialar, 
rahataıa etler o• luula neMr 
a• / miydeaini, IHıartaW.run 
ar•~altara uvoıa&iür.di ı 

G•ç• pn ifittiın ., .... 
ddm lci , mahat 1aılı 7°""' 
6aara11khırı Ja,amledifi l•-
ce, Jolıtoıc« , raporca •"'· 
ııldıtı İfİn 11.Lediye, d6d1'• 
oıomollıUeriıı tahanaya /11Mltır 
••lıb oradan meraı ca4dniıı• 
ınmel•r•n• ıain o•rmİf.. illa, 
d•m•lt. lci, biaim, 6a aiitanlar 
da yıllardan • 6•rİ d"dilıleri• 
mia, ıimdi anlaıılmıı o• flm 
tli olmaı.. •ncalı , bisim lui• 
hrlmlaa ••ldıti •ihi oh,a· 
calarımu.ın da laGtcrına .. ı. 
<'•fini liuılcaaas •6rdilfı•h. 
İfİR aora,,oras : 

Şımdiye dele ilci tirli İll
aan oe ilıi für/i 6aaraalı mı 
oa.rdı iti, binlere• yartl.,_ 
iç ini dııına f•Oirtli/c ? I 

GEREKEN iŞLER 
Koyun k esildi! 

Arlıcı ill•rtl•n iıtanbula eiJ11n lıorunlar hep Tra6ao11'-
e•ferdi. Tra6ao11 biitıin 6a illerin eıkiden 6eri e11 normal ialı•· 
leai İ"İ • 6ir lcaf yıl oar lci , laer f•'Y • ibi . lıoyan ıiiriileri de 
Tra6aontlan lr.•ailJi , viiz t;•ıirJi , Ola , Strmen•y• , Ria,•, 
Hop•y• Jaratla •• Meml11lıete iı aetir111 , p.ırca • .,;, ... 611 Hr•· 
lıelli atriilerİ hvıran biaı·m ia 1tlsmisdir. 

Damelı lıi, 6isim ı ılıelemia 1 mırnf•Aet ekonomiain IHılı.le• 
yan 6tr i•lı l•tlir. O bisi , bizim elıonomilı oarlcfımuı oar ~ 
611llalıyacafına , 6~im alc,ımıs 6aıımr.za ••'•• ti• 6ia onan 
11,)'afac:a O• 6/tlüriici tarilHini 6altalaaalı dalaa pr•lıli 6ir lı 
olmaa mı ? 

Hep yerinde sayıyoruz ! 
l•tanbtıl ••• 1t• f•rintl• •6rdüm : Baraa ıarınJa 6yle bir 

fj•lıımo , 6yl• 6ir laısltı İi•ri •itliı , 6yl• bir profromiı y6r6· 
76f oor lıi, 6a Jay_amları oliarJıen oqrdam Jaymoz Trabao • 
,..,... İfİn , İfden ••l•n azan 6ir at1oallı ~·llmemek müm'6n 
olıaı•or. Bar•tı eibl ifilir plorc f •fna•lerintlen ıaral '"'" alıon 
6ir ,.lairtl• yenülfll ~• tf•fırme l•febblıleri oar, be/etliye ban· 
i411~• • Otırıtlfdlnı lıarırlıla •il•l•rmiıler , y6.z bilm•m lıaf 
6üa lir• ol•ıılor , 6ir ıirlceılı malıauel• yapqaıılnr Jalaa 6ir 
lıtıf 6111mli iılır lıi, bisde h:9 biri )'Olı bunların... K~a "'lif 
.,.,, flrl&eli, ,.,. •• ıuıc 1•rin tli6inı 6•t•cıtuın 1 I .. 



Sayfa 2 

Karadenizin 
İ N C İ İ 
Türk topraklarinın en gü 

zel kıyılarından birine ıonsuz 
bir heybet, ucsuz bucaksız 
bir irinliğe bürünerek yan 
ıı:elip yas\ nan, gün geçdikce 
güzelleşeceğine gittikce pasl · 
nan kısmen fındığı ve lütünile 
nam lmış vaktile Kar deni· 
z.in incisi deyu şan almış Trab 
zonumuzun ne derin yaraları 

ne ıonsuz acıları vardır .• 

Öyle ki onun bütün dertle 
rioi iz.e dost bir dille fıııld 
yan Yeniyol' s yf al arı yıllar • 
dar dolmuş boıalmııdır. Sene 
lerce yu:ılmıf, fakat ne bitmiı 
ne de azalmışdar bu dertler . 
Naııl azalsıo, nasıl bitli ki 
yazılan, söylen· en, hayk.ml n 
ların dokuz.yüz doksan dokuz 
buçuğundan artığı olsun duyul 
mamıı işidilmemiş görülme • 
mişdir. 

Her ıün bir parça Jab 
kuvvetle yükselen baykırıtl r 
Yeni yolun ber say1sınm üç 
bet y-erinde dile gelen, iç sız· 
l tan bu acılar niçin ve nasıl 
duyulmamışdır ? . Bilmeyor, 
nl mıyor akıl erdiremiyorum 

buna ... 
lşte size Trabzon icın gü· 

nün en önemli bir işi; geçen 
yıld nbcra ıöyleye söyleye 
u ndığımız, yaza yaz bezdi 
ğimiz ve yine işdittiremedıği 

miz yahut işidilmek i tcnme • 
yen bir dert daha : 

Yolcularını Soğukıunun 
çekici ve doyulmaz güzellikle 
rine ileten, çamlar araaında 
kıvrıla kıvrıla uzayıp giden, 
At türkün Trabzonu göretleri 
yıhndanberi kazma burnu~, 
silindir yüzü görmeyen bu yol 
berbat bir durumdadır, can 
çekişiyor şimdi. ÖyJeki sula 
rın aürüp getirdıii toprak tsş 
gibi şeylerle hendekler dol 
muş geçitler kapanmış ve bu 
yüzden taşan ıular yol üzerin 
de çukurlar açmış iÖlcükler 
yapmış ve nihayet çiçek bo 
zuğu bir yüıün belkide bir 
milyon kere büyülten bir per-
teni:a:.den görülen şeklini al -
mışdır bugün ... 

H ydi yüıürke korka kor 
ka bastıiımızı bu kshm, oto· 
mobilde içimizin dışımıza, miy 
demiıin ğzımıza geldiğini unu 
t lım, bir çakıllık halini alan 
bu yeri görmeyelim, dol n 
hendeklere takan n ıu geçit • 
lerine göz yumathm • Fakat 
ou ıene dayanacakken üç ~l 
da parçalanan otomobilleri 
irÖrerek ecnebi fabrakal rına 
verdiğimiz paralara llcıyalım 
ve nıhayet yollaramızın hali i 
görmesinden utanacağımız her 
hangi bir mi afire onları yeni 
gösterebilmek ayıblarını ört • 
mek için geçen yıllarda oldu 
• u gibı üzerlerioe kum döke 
rek göz boyamayı unotı!hm 
ye yapalam bu yolu . 

HALiT MUZAFFER 

Yeni kabine 
Belzrad 24 yeni kabine 

geniş bır birbk bükfımetidir 
yuğoıl ~ genel oyu yeni kabi 
neyi çok ıyi karşılam ktadır 
hukfımet üyeleri 1tibarile iç 
merııe 'elerİD keıim olarak kot 
rıl bilmeai içiıı geregen birli 
t:l elde edebilecc tir • 

' -. . .1-"~ -------~--~ -- - -

Pusu kuran 
aş! 

Eıl:i dee1irlcrcle , mackayı • 
hamEi köyünü yukarı geçdik· 
den ıonra , meşe içlerinde 
pusu lıuranşakile:re ra•gelinir 
eli.Fakat onların tüft!nlılerinin 
ucu , yolcuların kalblerine 
değil, keaelerine bakarlar . 

Cebinizi boıt>ltclını% mc , 
ıorum yokdu , canınızdan , 
aatlrfrnrzclan emin oe müıte
rih g~cer giclerdiniz . . •• 

Onlar, pu•ularını clağlo.rcla 
ormanlarda kurarlarclı Bi~im 
puıu kuran t f şehrin göbe-

. gindedir : 
Ah,am , •abah c:ok kala· 

balık olan zanoa fl ' ficlinin 
beri başında aylardan berı 
puıa kuran , fakat eıki za· 
m .. nların da(llartlaki şakileri 
(libi keıelere cl~ğil , c/oğru · 
dan doğruya , erkek kadın , 
genç ıktiyar bütün bir inıan 
kütle inin tatlı cunlarına kıy 

mak içm pu•u kuran taş , 
ne en ufak bir sorguya 
çekilmiıdır , ne de en küc;uk 
bir cezaya c;apdırtlmıı! dağ· 
larda yolculo.rm keselerine 
kasdeden şakı/er cez.asız. kal 
maız, ele ge'ierle,.e alırlarcll 

naııblerinı ..... şehrin t:Jrtasıncla 
v,ı, en önemli bir geçici baıın 
da. binlerce ve binlerce yurd-
daıın Öz; canına karşı puıu 

huratl ve bir kat; kadının da 
baıını göz.ünü yarcm, kolunu 
kanadını kıran katil taş, ha· 
la yerinde puıu kurmak ve 
cana kıymokla m,ıraldür . •• 
ne diyelim, zooallı hnlk ! 

K. O. 

Hava tehlikesini bılen 

Üyeler 
44 Mecid ağ O. tecimer 2o 
L , 45 İhsan Isa O. T. mü 
tea bhid 2o L. , 46 Ali çilin 
gir O. kasap 2o L. , 47 
O. Nuri Eyıp O Mali>aacı 2o 
L. , 48 Hadi Başman kıtap, 

kırtasiye tüccara 20 L. , 49 
Ali Peker tüccar ipci 20 L. 

Si ei im i 

Ekme· ler 
için tedbir 
Istar bul gihi tamga 

usulünü kurahm 
Ekmeklerin icincle fare • 

pisliginden böcek ve haıara· 
tın her türlüsüne varıncaya 

ktıclar hepsi çıkıyor , oe çık 
clıkclan so'lra ela bunları c ka . 
ran fırmlar, tut kelin perc;e· 
mini kabilincl~n olmalı üzere 
mechül kalıyor. 

Belediye alclırı1 etmediği 
gibi , fıııncıla!' ela hiç tasa 
etmiyor, haber veren , şika
yet ec/en olunca ela , dilin 
kemiti yok ya : - llayır 
bizim fırının elımegi değil! 

Diyerek •ıyrıltb çıkıyor 
iıin içinden ••.• 

Bu halin onüne geçmek 
iç in , i&tanbul :belediye&inin 
yapc/ığı gibi, ekmeklere tam 
ga vurma U$ulünü biz. de 
kurmalıyız. . 

Hiç olmazsa , hiıviyetie1 i 
mechül kalamıyacagı it;in 
fır:ıncılar gözlıerini açmıı , 
biraz. ol&un temizliğe yelten• 
mış olurlar . . 

Hav tehlikesi 
Ş Kaya 

Kaya!ri - lç iılcri baka· 
nı Şükrü Kaya beraberinde 
aümerbank umum müclürü 
Nurullah E•at ıümer of dutu 
halde bugün ıabahl yin •aat 
6,40 da kayHrİye eeldiler. 

ilbay bakanı bo6a: köprü 
de a. karşcladı Şükrü Kaya 
boğaz köpıiıd• inerek ılbay 

ile b~raber otomobil ıehre 

girdiler kolordu komotan ve· 
kili 8eneral Salih ve kafbuy· 
lık bir halk tarafından kar· 
ıılandı bakan ilbay/ığı ıarbay 
lığı halk partİ•İtti oe kolordu 
komatanlıgtnı aöreye gitmiı 
ilbayla ıehirde bir gezinti 
yaparak bavınclırlık luvancını 
ycıkından incelemiıdir , 

Maç 
Bafra - Samsun alay 

takımı ile Bafra spor arasın 
da yapılan mafc alay 2-6 
ile kazanmıştır • 

. 
azır 

• 
anı yeye 

Haydara imtihan geldi deyu kaside yazar ; 
Bucu duysa eğer bay Enis kız r amma ne kızar! 

Pür hiddet g z bıodaa okurl r olur lerzao, 
Kendıoce o kararlar verir amma ne karar 1 
Bütün eyyamı sohbet ile dalg ile geçen 
Afacanları bay Murguı tarar amma ne tarar! 
Görüp anın mümeyyız geldiğini bir nice bayan 
Barakıp imtıb nı kaçar amm ne kaçar l 

Bereket, imdada yetişir can bay Apdullah 
Yoksa Ata bay kıh kırka yarar amm ıaeyararl 

Hiç aklım ermez deyu bu işlere kimyacı Zıya 
K hk hal r attıkça atar amma ııe atar ... 

Bay Nıy zıle Nazif çahşırken baş baş 
B Şevkelde k rne yazar, yazar mm ne yazar? 
Coğrafyada b y Şefık pek ince eler de 
Hepıiue bir başka çukur kazar amma ne kazar! 

Bay Hüsnü de bu i lerde hünerverdir amma 
Dokunmaz andan do ta, ağyara baıka zarar ... 

B y Sait Nazif elinden medet der kim 
Üç hp çıkanlar ç•k r mma ne çık r ? 
lmtıh n komisyonu başk oı bay Şerifin 
Şöhreti afakı sar r mma ne &ard 1 

Ş yeste n dense Trabıond nazımı irfan 
Eşı yok Evrencİe gökde dahi ne ar r 1 •• 

Du han başa geleni çekmez en eger 
Senı bir aün dcvr D yıkar amma ae tıkar l .. 

DUAHAN 

oğuks 

yolu .... 
Toprakla kumdan 

I 

) ol yapılır mı 't ! 
Soğuksu yolunun zanosdao 

Erdoğdu karakolun kadar 
ol o kısmı adamakılh bozul · 
muş, bıırab olmuşdur. G~çeo 

yıl yine bu zamanluda, bir • 
den bire bu yolun harabhğmı 
kapatmak için bozuk yerlerine 
bir z eşilerek toprak ve kum 
dökülmüş, fakat nrndan bir 
kaç gün geçib de bir yağmur 
y ğınc toprakl r da kumlar 
da ilk &oluğu zanuıda, son 
oluğu d Mohızda almış, za· 

valh yola ıelince. o da bütün 
çıolaklığı ile çirkin bir iılıelet 
h linde meydana çıkmış, ya· 
m cıhğın ne olduğu anlaşıl 

mışdı. Sorum yine o sorum, 
dava yine o davadır Yol 
yine toprak ve kumla yama • 
oıyor. Fakat düşünülmiyor ki, 
yamam amelıyesi bitib de 
tam üzerinden geçilmtğe bat 
landığı gün, ya bir yağmu\" 

yağaua, ayıplar meyd na çık 
maz, yamacılı~ın ne olduiu 
ulaşılmaz mı ? ! 

Fındık 
Yumurta 

Fındık 934 mahsulünden 
gerek iç • ve ierek kabuklu 
&tok maJ kalmamııtır . 

935 mahsulünden iç fandık 
ahvra As.yüklemeai So 55 ve 
kabuklu fındık 'ğuıtoı yükle 
mesi 22-23,eyliıl yüklemesi 
19·2o kurut arasında oyaa. 
maktadır • 

Bualar aız ve talebdir • 
barsad şu günlerde mu mele 
yokdur • 

Ova malları 
Yumurta 400 tanesi sandık. 
larda 160 kkruş , yani taneıi 
4o antimdir . 

ergünbeş 
kelime kar llğı 
YİRMİ SEKİZİNCİ LİSTE 

/f~a etmek - Gizaçmak 
lf şaat Gızaç• 
Ôrnc ·lcr: l - Saı oof,uo 

b\i)ilk h rp 2.2m~nınd istan· 
bulun çarlığa il sıl verHdigi 
hakkındaki giı.açlarını ukudu 
ouzmu? 

2 - Dostlarının ıırrıoı dile 
vermek, devlet işleri hakkın· 
da ıızasmak en kötü huylar 
dandır. 

2 - ıubunet -lsığ 
Öınek: Dünkü ısıi derece· 

ıi acaba ne idi ? 
3 - Vid - Adaoç 
Vade.mek - damak 
Oınekler: 1 Yap mıya· 

cağım l§ler içiıı kimıeye ada 
nçda bniuama ; 

2 Adamak kol y ödemek 
iüçtür 

4 - Reyi am - genoy 
Oroek: Geçen yıhn başhca 

b dıseler\nden bari, alm.nya~ 
pııı ar genoyuod kazanması· 

dır • 
5 - Teberru - verit 
Öınek:Türk hav kurumuna 

verıtte bu1Lonmaktan kaçınan 
iyi türk de· ıldir • 

Not: Gazetemıze gönderi 
lecek yazılarda bu kelimelerin 
osm olıcaları ku,J nılmama ını 
rica ederiz . 

VapurcullJk 
osy~tesi 

l•tanbul - Türk vapur· 
cu luk aosyete•i genel heyeti 
bugün ekonomi bakanlığı baı 
i•pektoru bay Hü•nÜ de bu· 
lundueu halde toplanmııdır 
Grız.eteler de sosyeteye karıı 
yazılar yazdıran ue baganlı. 
ta ela bu yolcla baş vuran 
yonetim kurulu idare mecliıi 
üyelerine/en iki kiıini bu ha· 
reketleri doğru bulunmamıı 

ve yonetim kurulanclan çıka· 
rılmııdır Genel heyet bu me· 
•efeyi konuşdııkclan •onra 
toplantıya ıon vermi,clir . 

abeş impara 
toru n diyor ? 

Aditababa- Havas ojanaı 
biı diriyo" imperator haile 
•ela•iye mt!Jtun aytarına şun 
ları söylemiıdir Harbe tutuı· 
doğumuz. takdircle komıu 

iılam ülkelerinden maddı6 

yardım 60r~ceeımız. bir •a· 
nında z.andan ibarettir kimH 
elen bir ,ey clilemiı clegili~ 

eaki oımanlı 6•neralı Meh· 
mecl Velaib buradaclır Fakat 
•Öyiendifi 6ibi Habeş orclu-
••ncla kamutanlık etmiyecek 
Ur. Ma•raft biz.im tarafımı~ 
tlan ödenme le üz.ere 11otre bir 
heyetin buraya gelip ele İtal

yanın •andıtı 6ıbi •alclırıma 

hazırlanmtclııımız.ı yerincle 
6ercinlemuini tahkilc etm•· 
•ini i•tiyoruz. Habeıi•clan 
barisal niyetlerini bir kerrc 
daha i•bat etmek İfİn öner. 
geyi yapıyorum • 

Gireson da 
Gireson - Halkeui tara. 

fından hazırlanan büyük top 
lantı bugün cümhuriyet ala-
nında yapLlmııdır alayı dol-
duran yüzlerce halk kültür 
dır,ktoru Rıfat 6•nel kuıul 
ü;•uinden dogan ilk okul 
ö(lrdmenı •ahın tarafından 

söyleuler verılmiş bu ıöyleu· 
lerde hava tehlikuınin Qnemi 
yardaıların bu tehlike karıı· 
ıındaki ödevleri anfotılmıı 

v~ lımet lnönünün ôylevle· 
rinden parcalar okunmuıdur, 
Top/atı halkın yoıa•ın cüm· 
huriyet 1'arolıun Atatürk •ea 
leri ara•ıncia ıpn olmuıdur, 

Yuğoslavya 
kabinesi 

Belğrad 24 - miJan sto · 
y diman ıç kabineyi teıkil et-
m ışbr kabine aşağıda göıte· 

rıldiği gibidir . li §bakan ve 
dı~ bak nı stoyadım niç ıü ve 
denız bakanı a-eneral jıfkanic 
iç h kanı karo§ets münaka· 
lat b kanı ıpobo bayındırlık 

bakauı babif eski belgrad şar 
bayı Fınanı bakanı ieudza aoa 
yal preka tarim bakanı atan • 
kovaç tüze bak nı auer tecim 
b anı urbaviç terbıyei bede 
niye bakanı kommenoviç or· 
m n ve madenler bakanı tefa 
noviç küttür bak oı ıtoşoviç 
devlet bakaııl rı yaokoviç beb 
mell kabine aa t 17 de aaıd 

içmitdir • 
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En iyi sade yağ eksiltmesi 
Trabzon Lise Direktörlüğünden : 

. · uıiyouuada 935 ıenui baziraaıadın 
1 - Trabzon lı.ıesı "d P f edilecek muhımmen bedeli be· 

936 mayiı g~yeaıne ka 1[1 ;~' liralık azami 2000 kilo miktarın· 
her klloıu 57,D karuıtand aöt 25 6 935 tarjbiaden itibaren 
da vakfıkebirin ea ıyı •• e Y • 
ekııltmeyt: konulm~ıhtur · - 8 bedelıiz mektepten alınabilir ve 

2 _ Şarta•mesı er ıu 
iörülebıhr · 9 1 935 .. u günü H•t 14 de liae binaıında 

3 - Eksiltme · 
y•pılacakbr ·. k ıuretle yapılacakbr . 

4 - Ekııltme açı . t miktari 86 Ura 25 karuftor . 
S - MI un~kat1t.emıa; odaıında makatyyet olduklarına dair 
6 _ ıtekhler ıcare 

'k • ·· t receklerdir • vuı a iOS e 1 k• .. uaun 16 iaci maddesi abki 1 kl'l 2490 numaH ı .. 7 - ıte 1 erk t . atlarını ekıiltmeye b•ıl•madan bir 
aıina ıöre. muvakd at :k:~p kitabetiae vereceklerdir. 1 - 4 
saat evvehne k" ar m 

Kapalı Sıg-ır eti 
zar Ha 

eksiltmesi 
Askeri satınalma 

komisyonundan: 
Erzurum kıtat ibtiy•cı içi• 

150000 kHo ııiır eti k•pah 
zaıfıa ekıiltmeye konulmu~t~r 
ihalu\ 2· temmuz g3S tarıbı· 
De miiaadif ı•lı giinü ıa~t IS 
de yapil•caktar • ilk tem~nab 
1687 lira 5o kuruıdur. talıpl•· 
ria ıartaameyi aDlamak üz.re 
her giln erıurumda ıa.al.kko. 

d b·ı· uaa a Da muracaat e e ı ır • 
uya ıirebilecekler mu•yyea 
ana ve ıaattan bir ıa•t evvel 
ticaret eıJHında mukayyet 0 !· 
dulduıaa d•ir vuaıkle temı· 
nat ve teklif mektuplıranı k~. 

. b luna bıleceklerdar ra. vermıı a .., ,. 
o - .,. 

-----------~~-----Zav( \eıika 
D6rt yıl 6oce Trabzon be· 

lediyesindea •ldıj'ım 189 N fl• 
marala ıoför ehhyet vesikamı 
ıayı etdım. Yeaiıini alacıtım 

1 d " Dl dan zayının hükmü o ma 11' 
ilia eylerim. 

Uzun Ahmet oi.,llarıadaa 
Ömer oilu Ahmet 

fade yağ 
eksiltmesi 
Süel s tınalma 

komisyonundan 
A - Trabzon kıtaat ihti· 

yacı içi• t•llmiaen 6000 lirahk 
7Soo kilo erimit 1ade Y•i alı 
aacakbr • 

B - Şartaı meıi her ıü• 
kQmİlyoada paraııı olarak 
9kaaabilir ~ 

C - Arbrma ekailtme 
kapalı zarf uaulile ıatua alına· 
cakhr • 

D - Arbr•a ekailtme 
kalede Hbnalma koaniayon11a· 
da 12 temmuz-935 Cama il 
n& ıaat 15 tle yapılacakbr. 

E - M~vakkat t< micat 
"Se liradtr • 

G - lateklilerin 12 tem· 
muı 935 cuma ıtınü Hat 16 
daa evvel teklif mektapluile 
kalede ıabaal•a ko~iıyoauaa 
marmcaatlara ilia olunu • 

2 -4 

Un ~ksiltmesi 
Askeri Sat1nalma 

komisyonundan 
A _ Trabzon kıtaat için kıpa 
h ıarfla ekıiltme~e koaulaa 
takriben 38412,S Jırahk25Sooo 
kilo ikiaci nevi uD yeaideD ek 
'itmeye koaulmuttur • 

; _ Şırtaameai laer ıiia ko-
miıyonda para111 olarak_ oku· 

8 abilir • 
C- Arlarma ekıiltme trabıoa 
da:kalede ıatınalma komiıyo 

da 2 temmuz 935 ıah ıü· 
DUD 
i ıaat 16 dadır ' 
~ _ artum• ekıiltme kapah 
zarfJadır • 
E- muvakkat teminat 2131 li 

radır • 
G- iıteklılerin : temmaı 

935 Hlı ıünii ıaat 16 dan 
eYvtl teklif mektapluile trab 
IOD aatuıalma ko•İ•JODUDa 
•uracaatlari illa olaaur • 

ıa-19-26-29 

:az 

... 1 

• • FILIPS 521 A. 
Çok kuvv~tli 6 Lambalı 

OKTOD SÜPER 

Danyanın en mucu2am R A D r O 
Fabrilıalarına •alaib olan : 

rilips 
RADYO larının 1935 modellerini 

Halkın isbfadeaini düşünerek 
fiyatlnaı zam yıpmadan 

12 ay taksitle 
Verdiğimizi muhterem Hnlkt-
mı'J'a bildirmekle şeref du yanz 

L Yt 
3 Sayfa * iL n:xzs t 

GHAUOFO .FİYA1INA ~ 
RADvo 

FİLİPS 940 A. 
bir ı:; Pne 'ade ile 

75 lira 

Bir sene vade iJe 17 5 LİRA 

9 
• • .ı 

336~ 
KISA 

ORTA 
VE PHILIPS. FiYATI 

297LİRA 

UZUN Dalğalarla Diiııdayı bir dam altına alan 336 A. N. 
K11a tlalfaları katiyyen parazitıiz Jin!etir harika modeli 

~~ııİİİİİİİİİİ~İİİİİiiiiis _______ r......_r __ a ___ b ....... zo ...... n _____ v_e ___ h ___ a v=a===-l=i_s_i _a_c_a_n_ta_s ....... ı __ : ~ 
H. ABDULLAH FEHMİ 

==-:-: 

Akcaabad d: Boz.ku•r•t --~ 
~......-.. ·- -
• • • w • • 

OTOMOBiL BIR~IGININ 
Sayın Halkımıza ilanı 

Otomobillerimiz dünyanın en me~in. "" emni) etli lt nezzüh otomobille-
ridir .. Şoförlerimiz kibar, teın1z, h .. r L tirlü ictımai terlnyc' e sahih, mes-
lekine vazifezine aşık mal sahibi dikkath yurdd~)o, {aı dır ki, birliğimiz 
bunlarla bilhakkın övünt:bilir. kurduğumuz intızanı saye ind~ Anadolu-
muzun her tarafı için nakil fiatlarımız herke~den daha ucuzdur • 

Herkesi, pek haklı olarak düşündüren , hey ('ao. endişe ve üzüntülC:"re 
sevkeden bir mesele \ardır ki oda uzak yakın bir yerden bir yere gitmek 
ıçin binect-ği oto.nobil in sureti katiyt'de sağlam ve makineyi idare ede-
cek olanın aklı başında vazife ·inin ehli dırt>kSi} ona sahıh bir şoför olub 
olmadJğı keyfıyetidir. işte birligim~z herkesi bu endişelerden kurtardık 
memleketimiz,(e ( Bozkurt otoı.Dobil birliği ) ni tesi e} ledik .. 
En yeni oto111obillerimi~ dahi atelyemizde ki makine mütehaııı•rmız tarafından tekrar 

telırar inceden inceye teılulı edilir, fren oe dıreh&i)'On ~n çetin yollarda bile 
lratiy•n bozulma,., molıineıini itlare eden ıofor altınd iti otomobilini 

laa/ıılıiyle bilir, otomobil direk•iyondaki ıoföriinü tanı ..• 

Akçaabad, Trabzon, Erzurum, Kars ve Anadolunu her tarafına artık 

Emniyet ve itimadla seyalıat edeceksiniz ... 
MERKEZi: AKÇAABAD. ŞU<:>ESI: TRABZON G~ıipoıa ~addaai Ne 3 J 

v • • _.--).. .ı:_ _ __ .,.' ·f~. ··~ '• .. .,..,, .;., I .':" ·: ' . •t 
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Pazarllğa bır kılmış gayri menkul sa ışı 
no K. mü. lir s. 

M 
M 

M ballesi ıokağı 
Firenk hisar katolik mektebi 

nevı 

hane 
hane 

Hında iki mağaza 139 140 141 2500 
119 300 Tuzıu Çfşme modoş 

EFTE LI TA 
Yukarıda cins ve s ir euafı yazılı gayri menkul 21-6·935 l rihinden 

bir ay müddetle pazarlıia bir kılmıştır talip olanların yüıde yedi buçuk 
defterdarlıga muracaatlan 

~I 7-935 tarihine kadar 
dipozitolarile birlikte 

İLAN 
Akca bat icra memurluğun· 

dan : 

Gayrı menkulun bulundı!ğu 
mevki, mab lleıı ıokağ, numa 
raıı 

Tapunun 17 no. ve 9;31 
leş ev. satarı kö de 4 dönüm 
bir kıta t rlanın nısf1 yine ay 
ni köy ve tapunun 931 leş ev 
18 no. da kayitli çalılığın lo 
dönüm itib rı i'.e nisfi ve yine 
ayni köy ve tapunun .ayni t 
rih ve 19 no. d kayitli 3o 
dönüm tarlanın nısfı ve k 1 
n1ma kö.de 930 teş ev. t • 
ve 59 no.da kayitli 12 dönüm 
tarl nın 4 hissede bir hissesi 
Açık art1rm ile paray çevr· 
lecek gayri menkulun ne oldu 
gu 

Tapunun 11,18,19 no larln 
d kıler satari koyü ve 59 no. 
daki kalanima köyünde • 

Takdır olunan kıymat: 
17 no.daki So lir hissesi 

25 lira 18 no.daki loo lira 
hissesi So lira 19 ııo daki 300 

lira hi ses. 150 lıra ~9 ııo da 
ki 200 lira bisaeai 5o lira 

ıbrm&nın yapılacağı yer 
gün, aat: 
Akc ab t icra dairesi önünde 
27 • 7 935 cumaıteıi günü 13 15 
1- işbu gayri menkulun artar 
ma şartoamesi26- 6-935 tar 
ıhınden itibaren 934- ~69 Nu 
raıle Akcaabat icr dairesinin 
n: uiayyen numaraaındaberkesin 
görebilmesi için açıktır. ılan· 

da yazıla ol nlardan fada ma 
ıumat almak isteyenler, işbu 

şartnameye ve 934-369 dos 
ya numarasıle memuriyetimize 
muricaat etmelidir • 
2- Aıtnm~ya iştink için yu 
~aıda yazıu luymetin 1' 7 5 

nis betinde pey akcesi ve~a 
mılli bir b nkanın teminat 

mektubu tevdi edilecektir( 124 
3- ipotek sahibi alacakhlarla 
diğer l kadarların ve irtifak 
bıkkı s hiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu 
sile f iz ve ms sraf a dair olan 
iddalarını işbu ilin tarihinden 
itib ren yirmi gün içinde evr 
kı müıbitelerile birlikte memu 
riyetimize t>ildirmeleriicap eder 

ksi halde haki ra tapu sıciııle 
sabıt olmadıkca satış bedelinin 
p ylaşm sından harıç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde rtırma 
ya iştirak edenler artırm şat 

nameslm okumuş vıe lüzumlu 
m lumatı lmış ye bunları ta-
m men kabul etmiş ad ve iti 
b r olunurlar . 
5 Tayiu edilen zamanda g • 
ri menkul üç defa bağrıldıkt n 
sonra en çok artırıana iheıle 
edilır ancak arhrma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veyasatış 
isteyenın olacağına ruchanı 
ol n dığer alacaklılar bulunup 
yb ua uan o ğayri menkul ıle 
temin edilmiş alacaklarının me 
cmuundrtn f :z.layaçıkmazs en 
çok artıranın taahhüdü b kı 
kalmak üzere artırma onbeş 
gün daha temdit ve onbeşinci 
günün hitami olan 6-8-935 
SALI günü ikınci artırma 

yni saatta yapılacaktır • arta 
rmada bedeli ıatış isteyenin 
lacağıua rucbani olan diier 

alac l:dıların o gayri menkul 
ile temin edılmiş alacakları 

mecmuundan fazlaya çıkm k 
şartile en çok tarırana ihale 
edilır. böyle bir bedel elde ed 
ilmezs~ ıbale yapılmaz ve salat 
t le bi düşer . 
6:- Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derb l ve· 
ya verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu· 
nar k kendisinden evvel en yü 
ksek teklaf e bulunao k'mse 

-y- ·~=> LAF 

a •ıetmiı olduğu bedelle alma 
ğa razı olur11, ona razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen onbeş 
gün müddetle artırmaya çıka 
rlhp ençok artırana ihitle edi-
lir iki ale arasındaki fark 
vegeçenihıüuler için yüzde beş 
ten hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca bükme 
hacet kalmakıızın memuriyet 
mi:z.ce alıcıdan tahsil olunur 
madde( 133 ) 
gayri menkul yukarıda göster 
len 27 · 7 -935 tarihinde Ak· 
caabat icra memurluğu oda· 
sıoda işbu ilan ve gösterilen 
artırma şuloamesi daires'nde 
satılacağı ilan oiunur . 

Z a y i 
Trabzon zıraat bankasın • 

dan 24 6 933 tarih ve 75· 
327 5 numaralı bonoya busmış 
olduğum mühürümü kazaen 
zayi eyledim zayiin hükmü 
olmadiğıoı ve bundan sonra 
beşka mühür kullanacaiımı 

ilan eylerim . 
Akcaab dın zayara kariyesin· 
den mabmut oiullarındao 
muıtafa oilu BEKiR 

Gazet~ 
• 

Si 

DEGiL 
f' 

IS AT 

4 Sayfa 
1 $ 

Gay · menkul satış temdidi 
nevi Köyü 

Kom er dört duvar ldliıe 
kiymtt m. 

75 
T. 
M 

ve919 metre murabbeinde avlu: 

D FTER ARLIK-r'AN: 
Yukarıda evsafı y zıh gayri menkul 19 6 935 tarihinde 29· 

6 935 cumartesine kadar on gün müddetie temdit edilmiştir • 
talip olanların ~ 7 buçuk dipozıtolarile birlikte yevmi mukur· 
de saat lo de de}lerdarlıkta toplan& cak komi.yona muracaatları. 

Gayri menkul satlş artırması 
Mahallesi Mevkii nevi DO k.m T. 

lira ku. 
c obur canbur danya emlak ara. 22 240 M. 
munda " 80.S 200 M. 
kireç hane tarla 24 7o M. 

il tarlaveotlak 133 80 M. 
" taı·la 25.97 45 M. 

dirooa fıtıdddık 33 275 E. 
kandila tada 4o 41 M. 
" ,, 69 ıs M. 

firenkhisar kabayan oğlu 7o m. arsa 24 17·5o M 

" kanita hane 17 :Joo E. 
tuzlu çeşme kayanidi nısıf bane237 IS o R. 
i kender paşa mekteb 130 m ara• 390 5o M 
tekke sarhoş o. çık. araa 24 20 E. 

FTERDARLI ~TAN: 
Yukarıda cius ve sair evsafı yamh gayri menkullerin mülki .. 

yetleri pesin para ile 18 6 935 tarihinden itibaren 15 gün müd· 
detle artumava çıkarılmıştır talip olanların yüzde yedi buçuk di 
bozitoh.ırile birlikte i~ale tarihi olan 3· 7 935 çarşamba günü 
14 de defterdarlıkta toplanacak kamiıyona muracaatları . 3-4 

·saydiye resmi 
artırması 

Defterdarlıktan : 
Trabzon Vılayeti merkez 

kaz1\ııle Vakfıkebir Akcaabat 
Sürmene ve Of kazaları ıeva· 
hilinin saydiye reanıi şart 
namesinde yazılı ~artlar daıre 
sin.de ~4 haziran· 19 -'S tarihin 
den ıtibarcn iki seneliği aç1k 
tnlırma uıulile,. on beş gün 
müdderle artırmaya konulmuı 
tur muhammen bedel(3o,ooo) 
liradu . 

lhaleıi 9 tem~az 93;; taıi 
bine müsadif aalı 2ünü aaat 
14 de yapılacaktır . f rtname 
sini görmek iıteyenler her 
gün ve talip ohnlar muham· 
men bedelin yüzde yedi buçu 
ğu alan (225u ) lira teminat 
yatırmak st.ıretile mezkur gün 
ve saatta Trabzon defterdar· 
lığında müteşepkıl komiıyona 

muracoat eylemeleri ilin olu-
1 - 4 

DİYORUZ 

Kapaiı zarfla 
Un eksiltmesi 

Askeri satınalma 
komisyonundan : 

1 - Erzincan tümeninin 
merkez l"taat müuseaat er•· 
tının ihtiyacı için 501000 kilo 
fabrika unu kapah zarfla ek· 
siltmeye konulmuıtur . ihalesi 
9·temmuz 935 aalı güaü aaat 
15 de yapılacaktar • 

2 - Pt.uhammen bedeline 
göre ilk temit atı 487 liradır • 

3 - Taliplerin ıartnameai 
ni görmek için her gün ekıilt 
meye iıtirak edeceklerin b.:l· 
li gün ve saattan bir aaat ey 
vd komiıyonun tarif at daire· 
sindeki fok.lif mektupluile 
Tümen kerarkahındaki ıatın 

alma komisyonuna 
ları ilan olunur 

muracMat 
1 - 4 

YERLİ Fahrikalarızııı 931 senesi dayanıklı fevkalade ütü tutar biç solmaz bPğ~nHmeme5İ miimkün olmavan safi viin 
kumaşlardan harçları birin<'i ve dikişi muhayyer olmak şartile Erkek ko~tuml rı 17 18 19 2 O 21 2 2"' 

23
1 
24, 25 liradır OL TULU hususi knmaşlardan 26 lirada:ı itib~ren 44 Ji;ava ' 

1 

kadar .. kostümler . 3 liradan 14 l.İ.raya kadar hazır kumaş elbiseler " 

BAYLA 
Herhaf a Kostümlü 

• • yen çeşı 

Hiç bir yerde bulamadığın zevkını o~şar komnşları 
ancak O L T U L U Deposunda bulacaks·oız 

Tecrübui meydanda: Sip hi p~z:mndaki 19 
17 numaralı BÜYÜK DEPOYA bir 

kere uğramak rekl m değil hakikati 
göstermeğe K AFi gelir: 

215 .kuruştan 16 liraya kadar 

BAYANLAR 
Her hafta Mantoluk 

yeni çeşit 
Bayanlara ve Çocuklara baıır iımarlama 

Her çtıit MANTOLAR 
KIZ marka Hakıki Endiko EnvRİ cinı hazır 

Paltolar kimsede olmıyan mantolar 
Empermeabl . Pardüsülar 

• 
Alta liradan itibaren baılar 

TERZl Levazimatında topt n ve Perakende 
göıulmemi ucuzluk 

kum~ş balacaksınJz 

Hakıkı iz marka endikalar ... taklit olunduğu ispat edene mukafat var 
R 9 E İŞ KABU, ED 

ahi 19 - 17 n marada OL TULU 
• 

, 




