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Hava 
tehlikesi 
Uzak yakın büt(ın Jilnya 

u•uıları ara•ında , kara O• 
deniz. kuvoerleri için elJaıa 
gibi hava kuvoetlerini arıtır· 
ma >olunda dahi boyalı 6ir 
yarış bo,Lamıfdır • 

Hele haua /ıuooetleri ya• 
rııı , aon z.amanlarda laız.ını 

t;ok artıırmııdır . 1 
Karada ue deniz.el• kao· 

vetli olmak, herhantıi bir •a· 
waıı baıarmaıa /ait; yetmiy•· 
celt , hauadan tı•lecelı teldi· 
keleri yine hauadan lıarııld· 
yacak 11• •u•duracAlı Jıerıed• 
Ufakı olmıyan o• uçalrcılılını 
ileri 11ötürememiı bulunan 
a.laaların halı hiç lıaılıu yalı 
ki, .. fok yaman olacalıdır • • 

dütün dünyanın, h•ı lı••İn 
bildıaine 11ör•, biz.ım d• bil. 
memız. v• hıç unalmamamı.ıo 

11erı idi olan bir iı vardır ki, 
o de ıudur : 

Bundan •011ra flkac:alı 
olan •aoaılor , ıimdi'• lıa· 
a .. r aördüJ.iımiız. •a11rıılara 
hiç benz.enaıyecelı, hooa ma-
daf aa•ını 11aktınd• daıünmı
,en o• haz.ırianmıyan meml• 
ketl•t bir kaç aiin deiil ' laat· 
la bir ıuıç ••at ıfinc:•, 66riil· 
memıı felak•tL•r• qromıı 

olacaklardır ! 
Hava telalilı••İnİ Jıorııla• 

ınak İf in haoa ınüdaftUJ•mı 
hcıı.&rlamolıı 11er•kdır. Olcuyo 
• u~, "öıiı) oruz. o• biliyoraa, 
büıü11 uLuaiar, 11cceli pnaıiz.Uı 
bu iıl• a;roımalıdadır. Her 
ulu• ll&bı , b•• d• bu )'ard•al 
iıcie ön4mle fGlıımaia mec:. 
buru~. • Hiıliametın 11• haoa 
kuı umunun bu iı üz•rinde 
öteden beri f"lc deierli falıı 
maiarı oldusuna hıf lıaılıu 
etmemeliyız. • 

Fakat , yine hif /&uılıu· 
muz olmamalıdır lıi, ba İf, 
•ail normal çalıımalarla ba 
f arılacak iılerden delil , ••· 
nel el birlı;ile, kamunun c:an. 
la b(J ,1a falıımaya koyulma•• 
ile haıarılocolı bir iıdir. bri· 
hin dünyada hu hızı almıı o• 
b6yltce 11enellef miıdir bu iı. • 

Belıir Sükuti Beker 
• --==== 

lznure te§ekkür 
İzmir 27 - ıebrimizİD Te· 

ni ı çilaa caddeJerindea biriae 
9010fllOf adaaıaın koDJD•ll 
dolayıııle ıovyet ruıya ıü ko 
auıerı -.o.oıııof iımir ıaıbaJ 
hiına aıaiuiaki teJ111af1 ıöa 
deım ı ttu: ıar kuıuiuAun ve 
iZ.mir haUUlllD h1tkkımda &Öl 
teıaıaı aliıdea çok memnun 
oldum selam ve ıukraalarımı 
kendıleruı~ bıldırdmu.ai rica 
ederım 

<_tin asker !erinin 
çıkardığı karga§alıkiar 

Tokyo - ıece yaralJ ıin 
aıkerlerı tar•hndaa çıkarüaa 
kari' ıalıklar üzerine pekiade 
lirfıyönetıe bılıtiim tdir illa 
td1lmi1dir. japoo kuvvetleri 
dilzen k~rumak içiD ttdbirler 
tlm•K tadır 

Parti 
kurul adları 

AakaH Cümburiyet 
hılk partiıi genel b•şkanhk 

diYanı yalnız kendi öıgüteleri 
içia aııiıda yazılı kurul adla· 
rıaı kınca anlatan kelimele 
ri kabul etmiş ve bu kel me 
ler örıütlere parti genel sek 
reterliiince bildirilmiıdir lıısa 
ca türkcesi oımanbcaaı büyük 
JuıruJtay büyük ko11gre kong· 
re viliyet kaza nahiye ve ocak 
koagr~leri ıonbaıkur umum 
reislik divanı ıenyon kurul 
u•umi idare heyeti Uyon kurul 
vili1et idare heyet ilyonkurul 
kaza idare beyeti kamUD)OD 
kural nahiye idare beyetiocak 
yon kural ocak idare heyeti 
onurkura haysiyet divam par 
ti kur parti divaaı ıea kuru ( 
heyeti 11m11miye ıon ekş~liaa 
bay ıtoyadiaoniç baıbakan 

Belırad dört •emleket b•ıoa 
kaabiıaı deıubte ettikleri ıu 
aada baaa ıöaderdıkleri nazik 
telıraflarmdan dolayi ekse 
laaılariaa hararetle teıekkür 
ederim ekaelanları teJırafın
daa izbar edilen duyguya hiı· 
aiyata tamamea İftJrak ed~a 

ve camhurluk hü~ u.adiDİD 

iki •emleketimiz • arasında 
ıeeull etmiı olan ıüvea veri 
ci çabıma beraberlıiiain ıeli 
ıl•i•İ bitlia kalbile arzu etti 
iiaikeadileriae aailarım temin 
ederim iki memleketia kendi 
leriai birbirlerine ve balkan 
bailatlannıa müttefilderiaia 
verimli mümir birliiine b•i-
la1an ııkı ve ••ilam bailar 
içinde kendileri için azi-' olan 
barıı dauaaaa• biımette devam 
edeceklerine kaniim bu muna 
aebetle hararetli tebriklerimi 
ve ta• b•11rı dileklerimi arz 
ederim • 

Bir karar 
Çaakıri - Çankıri ıehir 

kurulu ekmeii• tiftik ve kuıu 
etiaia 15 ine;ia 10 öküz •e 
maadaaıa 7,5 dan aahlmaıı 
aa kHar vermitdir. ' 

italya 
manevrası 
Roma - yakında büyllk 

ılel kavvetler manenalar 
yapacakJardır tazete delpapo 
diyorki bu maaevralar kuvvet 
ler ıomaraileria korunmaıı 
içi• doia afrikaıına ıittikleri 
kolda italyanıa ıüel eakıtinİ 
tut••i• ve oa• üliledeki kuv 
etleriDİD öiretini talim &Ör· 

~eleriae yardım edecektiı • 
Sonu gelmiyen 

ko .... uşmalar 
Pari• - ıazeteler dlin B. 

Edeble B. Laval araaında ya· 
pıJaD ı6rüımelerin ilk konaf 
mada ı6ı önünde tutulan m~ 
aelelarin kurtaralmzl!D J doı 
ra h:ç birb6CÜD .. tıaa.adııını 
,aımaktadır bunların ~otarıl 
iDii• içia loadra ye parıı ara 
ııada aıaa dıa•ımrl·r f"'rtk 
ı6ı6Amektıdir , 

Ekonomi 
Bakanı 

Sovyet Rusya~a gidiyor 
Ankara - Çağiri üzerine 

yakında Sovyet Ruıyada etüt 
gezintisine çıkacak olan eko 
noıni bakanı Celil Bayar ev· 
vehıi iÜD öğle yemeğinde 
Başbakan İsmet İnönünüa 
köı"ünde çağrıli olarak bulun 
muı ve dış itleri bakanı T.R. 
Araıında buluoduiq bu ye· 
mekde yapmak üz.ere bulun -
duğu iCZİ konuıu etrafında 
Baıbakan ile görüımütdür . 
Dün Atatürk He lıtanbula 
ıitmiş olan C~lil Bayar bu 
yolculuk ıtraaındada büyük 
ıefin bu ıezi etrafıadaki yük 
aek direktiflerini almıtdır. 
M osk.ova büyük elçimiz 

Başbakanla görü~dü 
Ankara - Moıkova bü • 

yük elçiıi Zekai Apaydin bu 
ıii• öğle Jeıneiiade Baıbakan 
lımet lnönüaüa köıkünde 

· çairtla o!arak buluamuı ve 
Baıbakaala ıörüımütdür. 

Geı..eral 
Ueman Kaptagel 

Erzurum - Erı.uram cum • 
huriyet halk partiıi baıkaalı· 
iıaa ıeçıle~ ıenoral Oıman 
kaptaıel ba Iİİll ıehrimizo 
ıelmiı ve tehir deri ıelealeri 
tarafmdan karıdanmııdır. 

Bugday fıyaıları 
düşüyor 

Denizli - Bir aralık bir • 
den bire yükıelen bujday 
fıatlara dütmütdür timdi beı 
beı buçuk araııad• ıatalmak
dadır 

(fi. ~ 
1 So:rııyo:rı.ız 1 .. 
~- -1>' 
Bu doludizgin gidişden 

Amaç oedır ? 
,Şehirde bir yapı yarııının 

haılamıı olduıu malumdur • 
Bu yarıı • •on z.amanlarda 
daha fOlc hız olmıı, •on l'Ün 
l,ırde doludiztıin 11ılmeie haı· 
lamııdcr • Şehrin •n kalabalık 
en dar cadd•l•ri üz.erinde 
it.aralan bu yapılar, ~ine ma· 
lamdur ki , bir •anıim İf•rİ 
çelailmeden , bir •anfim )'Ol 

hı.ılckı 4'ermeden, yapıl,6 çılı
makdadcr • 

Bir memlekette inıaal iı
lerinin artma•&, e/ıonomik 
oarlıfın bir •onancu olarak 
onaylanır • Ôyle iae her iıJe 
ue her fınatta ileri •iiı ü,J,,n 
ekonomile Jur11unluk ifinde 
nifin oe neden 6u yarıı ? 

Baılıa hif bir l•y detil, 
fıuat bu fıuatdır diyerek 
••l ö,.ünd•n kütülı lcapııdır 
hu ••• 

Ôvle ama, er oe ll•f ı•h· 
rin planını yapaca/c olan 
laarlaantıi bir mülaencli• ba 
iıin İfinden na••l . fılıacak, 
o• •onra , saoallı ı•hir bül• 
fHİ az.o• oe yakın tı•iecelr.de 
ba ycikiin allınJan n=•ıl lı:ıl• 
~ça.llır? / 

Kız orta okulunda 

Bir sergi açıldı 
27 - 6 - 935 perıembe 

günü Kız Orta Okulunda 
aı;ılan ae1 gi;> i aez.dim.Evvela 
ueren burada. bcına aergı 

hakkında izrzhat bayanlara 
teıekkürü bır borc bılirim. 

' Bir kac; senedir her derı yılı 
ıonunda oku lıın kıymetli di. 
rektörünün teşebbüıile acılan 
bu .ergi Kent icin ögün:neye 

' 
dıeler bir uarlıkdır . Bu ıerM 
11iye yalnız dilııı ve bicki • 
Hrgiai diyıb gec;miyelım . 

Çünkü bu yıl aplan ıergi 
11efen yılınlıdere nozaran 
daha baıka değer V! varlık· 

lar taı,yor . Okurların tarih 
ve Cotraf ya bıl11ı•i üz.erınd1: 
,aptıklor• hıuuıi etütler, ha· 
rıtalar aer11ide başlı ba,ına 

bir oarlık leıkıl eder . Ben 
burada bu haritalar hakkın 
da bir kat; ıöz ıöylemekten 

kendimi alamıyacagım ; Çun· 
kü bunlar biz.ım bıldı{lımiz 

kopya, baıma bayagı harıta· 
lardan değil bıf aki• üzerin 
d• z.aman zaman kala işle· 

ıılmıı ; El em.3f i , 11öz nura 
dölıüimüı ue matbaa baaı· 

mından daha 11ü:z.el bır ıekıl
de yopılmıı her biri ayrı 

oyrı ıeyir edılmete deter 
birer kültür belıeeidir. Bura 
da OİJluıHG 50 nıımara.ı bt:· 
)'GR Hıkmdın yaptıfı , 1 ıit· 
kiye Cıimhurıyetının •ıyaaal 

kurumu ae Demır yoiiorım 

ıö•teren harıtada btr olmez. 
iilı ııururu ıöze farpmalttadır. 

Bu haritada ııya•al l•u· 
rumla b.,abt!r bilhassa Tur· 
Juyenın dcmır yuiloı ı 'iok 
uaz.ıh blr l4J.ksimo.tla goıterıl 
miı bulunuyor . 

Demir ;>ol.iarı üçe bölün· 
mtiı birinci partı Cümhuri· 
yeıten önce yapılan , ikinci 
parh Cümlıuro • t devrın:ie 
yapılan yolLo.r , Ufcmcu parti 
iH ıimdiden aonra yapılacak 
olan kı~mı hşkil etmı!ktedır. 

··~annede,.em henüz okul. 
ltarım::z.da böyle 11üz.el ve i•a· 
betli lnr bölumü haui bir ha· 
rita yapılmamııdır • 

Handan maada bayan l 55 
Halide, 1 J Y aıar, 9 7 Meliha 
61 Kebire, 145 Muol/a, 146 
behir•, 45 Aa()e, 39 Neba· 
hahn yaptıkları muhtelif 
lııt'a ve avarız harıtalaıı b1r 
tGblo Jıadar tıü.ul ve canlıdır. 

Bütün fOc-uklar uazıf ele. 
rini hakkile yapmışlar; kıt'a· 
ların yer )'Iİ%Ü bıfİmterıni, 

ilılım ve yamur vaz.iyctle:rini 
pek canlı olarak teabit etmiı 
ler • Bılhana Yurt haritala 
rınd!l pek hoıuma tıiden bir 
ruh göz.e t;arpıvor . Oda en 
p~el renklerle iılenen bu 
harıtaların içinde mıili bir 
ruh yeı•yor • Her haritada 
te•bil 3dılen Ankaradan yar· 
ıla a1dınlatan parlıtlı bir gil· 
neı Joimal.tadır • 

Şura•ı malaakkalı ki, bu 
bilıinin öfretmeni koyu bir 
mllli11tci il• ııl•fl& bir inlu· 

Saylavfar ku -
rulLına verilen 

pr je 
Paris · Saylavlar kurulu· 

na harb zamanmda ulusun 
tF şkilatlaodırılması hakkında 
bir kanun projıosi verilmişdir 
ulusal savga müdafaa yükıek 

L oaseyi tarafından onanan 
bu proje harb, zamanında 
ulusun aJabıleceii bütüD ted· 
birlerin mümkün olduğu ka· 
dar çabuk uyiutlaumaıı erge 
sini gütm~ktedir. abab ile hü· 
kiiınet arasında ki dgılere 
kanuni bır temel vermek ge. 
reği bu kanun projelerine pro 
jesini doiurmuıdur h1ılkdan 
bü"iiıııetıe uyaımamıı olanla 
rın ancak mallarına el konula 
bılecektır pı ojeye ıöre harb 
ı.amaıunda 18 yaıını bitirmıı 

kadın erkek bütün franıızlar 
ğüodchkle ç11ll1d111labUecek 
dır • 

Deniz yarışı 

1 Temmuz pazartesi ıunu 
uat 17 ,~O da ııkeJe önünde 
hman b•fkauı H. Demartaı'ıo 

b.atknnlıgı altında çok zenııD 
bır pıo2 0&mla terbb eddmıı 
olan bır deaı.ı yarııı yapıla • 
c kcıır. 

vlenme 
İtıbarh tuccarlarımııdan 

ve belc:dıye mechaı üyeaındea 
Bay Kimıi Dede oj'iuaua kazı 
tsayan Cevherie ienç, haluk 
ve ıtıb .. m un tuccanmız Say 
lsmaa! Müftü o&lunua evlenme 
~onağı perşembe ıüuü yapıl· 

mışdır. Kutlular ve gönenç • 
h:r utleı iz. 

Helediyeden 
rıca cdıyorlar 

Mumhane önüode çarıkcr 
lar caddesı, >•i:'mur oluacı, 
çc1murdı.n, kuru havı!da toz • 
d .. n ieçıt vermıyor, ieçilmez 

. bır bale geh) ormuı. Kalaba • 
lık ye pazar yer& olan bu ta· 
raf balki, bu yolun az çok 
ov rdmasuıı belediyeden rıca 

ediyorlar. 

lapcıciır. Okurlarım da a~ni 
ruhta •ilahicmdı,.dıiı i'iin onıı 
burada c.ındcm tcbrık ederım. 

Dtklş ve bıf ki iılcrinde 
4 L~ man , 22 Melahatın t 

Süheylanın yaptıli' Jurlanl 
yaıtıklar, emtarıler ; hüiüz.lel' 
8Üz.eldı . Burada bir de elde 
ışleme tıüz.el bir perde gö· 
zume ılııdı. Yüz numaro ince 
al ıpl•llmcien ıılenen bu per. 
de haluka.ten fazla bir emek 
•arfıle meydana gelmi, gü· 
~el bir eıerdır . l l 9 Üluiye 
to.1 alır.dan işlenip meydana 
g .. tır~len bu p«>rde yıi~ a;ar· 
taca.k kadar güzeldir • 

S?il ıöz. olarak Sayın Anne 
ve Babaların bu sergı· · . yı gezıp 

çalışk n çocuklarının meydcı· 
na idirdili bu özlii uarlıl• 
eörmelerini dilerim . 

TEVFiK VCJRA.L 
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Sayfa 2 
== 
u 

ME 
a bir 

B 
Bil em ne k dar zaman 

evvel, her ıeyin ıusdqğu, dal· 
larda ca afak bir kıpardımı -
ıın olsua görülmediği ııcak 
çok sıcak bir gündü. Nasılsa 

yolum yakın bir köye düşmü9, 
aı1cık_diolcnmck için d ldı 
i•m o köy kahnıinde indire 
sindire içmeye baı lam•tdım 

yr nımı.. lşte tam bu ıra -
daydı, iri yapılı bir köylü 
genç göründü kapıda. Siyah, 
bir damla kehlibar gibi do 
nuk, kilometrelerce derin, ma 
nalı gözleri bir şey rar gibi 
dolaşdı bütün kabYCyi. Sonra 
radı&"ını bulanlara bas bir du 

romla ıtıl ıııl yandı ve bende 
taluldı k l<lı bu gözler . 
Neden aoora ğır ağır 

ilerledi geldi yanıma. Baıı 
öndr. yüzü kıpkumııtydı. Bel -
liydiki ut nıyordu o. Bır z • 
man böyle kaldı. Sonra bir • 
den ıonıuz bır dölen (uım) 
bir cnerjı ( ir de ) bchrdı bu 
tunç yüzde. Ve demindenberi 
yana sarkık koHan yırtık ç 
ketinin girdi cebıne, kankır • 
mızı dudakları, fı ıltı bihu.· 
den, •ia şu m ktubu okuyu 

er a1kerdeki kardeşim yolla· 
mıf, diye • gcldıler h rekete. 
zarfı aldım ve karg .. cık bur • 
gacı ıınl nmış Htııları elle 
ya11lmış aj n 1 rı _ok.um da 
kalma ır ahşkınbkia okudum 
kol yca çocui • Meldub pek 
hoıuma i•tmışdi Tt: güya b•i· 
ka bırfty yazıyormuıum ilDi 
hemen ldım 11kopy sun ... Ve 
ııte geçen gün k.atıd.larımı 

karışamrkcn buldugum o mek 
tub• ı yın okuyucularımın 
paraaızbkdan beıkı ete bt:nım 

gıbı astl n yüzlerınde bır kaç 
i ·ıme çııgııi belutebıhrım dı· 

ye aynen y Zı) orLm buı ya : 

Ey benım nuı u ynım r 
detim l 

Ey bcn"im c 11ımın ca • 
nı, ömıümün v rı, kalbımın 

süıuıu, başımın t cı, 2011iü • 
mün ııacı tf euctım. Ey benım 
azız bD§h, k lt m kaşlı, ıncı 

dışli, eUeri k, gcrd oı pak, 
ccmah ay, kaşları yay, leb1e· 
rı bmcr, şirin söztu, şah baz. 
1:öılü, hakk div n, oışierı 

mercan, ağzı hokka, k rrn 
tokc , ey benım bılhır tenli, 
n zı bedenlı, ıc.rvı boyiu, 
iüzet huylu. ferdı merdane , 
aunyacta bır dane, • tahır ve 
ıün gıbi zahir metbe tayık, 
özünae sadık etcndım ! 

01 mubarek çehrenızın bir 
ıam b ne oım ıın aebeb 
nedır '? Ey benım i:ı211.ım, te 
kerden iezızim, ikı göıüm kar 
detim, ahret yoldaşım, cen • 
net babçeaının bır gülü, nez 
ket bt.hçc ının ümbuıü benım 
efendJm. Göıü yaşla bağrı taı 
lı, ciğerı pürgam , elleri bav 
da, ctıUerı auaoa bmcık kar. 
cieıım. Benden suai edeıscniz 
hamdoJıun sabhat üıcre olup 
aaiıhğınııa duccıyım. Mek.tu • 
bunuzu lam makdao gayri bir 
kcc:tcrım ) oka ur benim efen 
dım. Dıye kesıhp fıı b ıeJa • 
ma d l n bu mektub, yolda 1 

canın bir tek hayr DlD 
b
. . ve 
ır ımı yl eriyor ona ' 

#ALI T MUZAFFAR 

Ata ürk 
Gezi kararı vokdur 

j 

Pari• - Anadolu ojan•ı · 
nın özel aytarı bildiriyor : 

Atatür.kün Rusyaya gid•-
cefi Bükreı ve Relgrada 
uğrıyarak dô'lecefi h,,beri 
üı:erine yazdığı bir bdkede 
ernuoal gar.de•i Cer.euredc 
boğazlar me•e/aai konuıu/ur. 
ken 8Örülen teaanüclü hat<r· 
lataralr diyorki : 

Seyehat t'ealiteye d·ıyanan 
Türk Rua dosluğunan yalnız 
•aual teafii lJe bariuelJc..r 
müslihane bir kıymeti oldu-
ğunu göaleren bir göde·i 
teahur olacakdır. 

Not : Yapciığımız gercine 
tahkıkata göre Moskooa Tah· 
ran oe Benzeri mümcuili gö · 
utilcr mümkün iacde icinde 
b lurıduğumaz yılda böyle 
bır gezıy karar verildiğine 
dair ber ket "ci bir belge yok· 
dur . 

ec er 
üalyaya gitti 

İs1 anbul - Cumburıyet h lk 
partısı genel ıekreteri Recep 
Pe er ıt lya bandıralı karnoıö 
v puru ile ıt Jy y h reket 
etmışdır Bay ecep Pe er a 
1 t nhtımrnda ılbay y rdımcı 
sı Riknettın emniyet direktö. 
rü ~ uh Kılıç şebrimiıde bu 
lunF.ın ayiavl r ve bir çok 
do tlau t raf ıod n u&urlan-
mıştır . 

Madenlerimiz 

Ç hşıy.or 
Mu2la Maden re•mi· 

nin ındırıim e aı yuzundcn ıli

miz maaenlerınde cok calı~-
, ' T 

malar vardır dış memleket-
lere &at,ş da artmlıd•r yalnız. 

mayı• ">'' lÇınde ılimız ma 
denlerinaen dtı memleketlere 
Üf bm 4HJ man~cmez 76:t9 
ton krom J /50 ton :ıımpnra 

madem cıkarıimııdır . 

lioi }agmur 
Edırnc - 48 aac.ıtcn beri 

Edırne 11c ba laı,iııma ara 

ı/P. şurcl..tı ya[»murtar aüçmek 
tedır • Yagcm yagnıur mık· 
tarı 55 mıLımttredır. ra,mur 
topragı ıyıce haudırmııaır • 
"' Henüz arkası keailmeyen 
yaamurların dcoamı zararlı 

sayılmaktadır bazı kımseler 

yagmurLarın devamı halind• 
nehırlerin taımasmdan kork· 
maktadırlar • 

~ m ek 
Edırnd - birınci ekmek 

9 kuruı 10 pena ıAınc:t ek· 
mek 7 kuruı 30 paraya yük 
aelmiıdir • 

lierekeılı yağmur 
Menin - Uüo gece Mer· 

sin ve çevresine bır buça ı 

t de~ m eden ürekh bere· 
keth y ğlllur cuşmüşdür yağ· 

mordan p muk oz i rı çok 
fayd l nmış ve ur llk teh· 
h esi ortad n kaJ mıştır çıfci 
evioç içindedir • 

l t:r deprenmesi 
Çankırı - Bu sabah bir 

buçukd11 küzeyden giioeye 
doğru oldukca şıddeth bır yer 
depremi oldu depremı uy u 

r ıında ışıdeoler heyecana ka 
pılmışchr bu s1ıa1~rda deprem 
l r e ıı olmi)O. , 

Dokl m 
fab ikası • • 

Türk - Hus doslğunun 
büyük eseri 

Ankara - iki ıün öac 
ıümer bankın kayıersde kur 
duiu büyük dokuma kombi 
n sını görmeğe ıidcn iç işle· 
ri bakanı Aukaraya dönüşün 
de kendisini karşılayanlara 

görülerini intibalarını ınlatı.1 

kcn orta anadoluda yükselen 
büyük eserin bir kurtuluş ol 
duğunu ve eadüstirleeme h 
rekctinin başarımına b~ şlı ba 
şına bir örnek olduğunu ıöy· 
lemişdir. bakanın f brikayi gö 
reti dol yiıile f ... brik tardın· 

dEn verilen l ıole heyecan 
ve neşe içinde geç vakitlere 
kad r sürmüş toplantıda lürk 
ve ruı mühendis ve teknisye 
leri haıır bulumoşdur iç işler~ 
bak nımız t rihin büyük ta.nı 
dığı iki dost ulusun elele ver 
mcsioin bu güıel ve yii~sek 
cıerını c; eğerledik ten seor 
iki ulusun doıtlnğuna desdek 
olan fakirler b ut bakim ol· 
makta dev m ettilice bu ğibi 
eserlerinde her iki tarafta 
ilerliyecetıni ıöylemit •e İD· 
s n taribınin en büyü hare. 
ketine bat ol nlari tebcil et 
mek gerckliiini ilive etm·ştır 
Fahrika üç günden beri dene 
me itletm-:lerine başlemışdı. . 
Deneme iıletmeleri her iurup 
ta baıarımla devam etmekte· 
dir . 

Habeş işi 
LoDdra -· Adiaab ba diin 

daily teıgrcıfa bıldırıldiiİne 
iÖre babeı hükumeti b y ede 
nın ç hşmal rina yard,m ed~
bılccek. tMr durum dakinmaiı.: 

istedıiindedır gazete babeşıs· 
tanın ülkenin erkinlığine ve 
top. ak bütünlüğüne zarar •er 
meıi şartiylc italyaya babeşis 
tand n ek.on~mık asıglar veril 
mcaıae karşı ğelmıyccektir 

gazete babeş.ıtaoda trea yalu 
yapmak ımtıya:tınln it Jy ya 
bir toprak korıdoıuna kendi 
unetlerile korum k yetkiıiai 

vermemeıı liılm geldı - ini yaz 
maktad'r , 

Y unan işleri 

1935 Subay Oraudan 
Çakarıldı 

Atina - 1 mart ayaklan· 
masının sonucu şu olmuıdur. 
262 i yükıck rütbeli oJmak 
üıere l~j5 ıubay oraudaa 
uıaklatdmlmıt bakanhk iCDel 
kurumlar işyarlarından bır ço 

· &u ııten ç•karılmııdır· 

.Faydalı yağmur 

Çankırı - Dünden beri 
ıehrımııe ara ile çok faycıa 
h yaimurlar aüımiışdür . bu 
gün kuruian eh r pazarına 
çok ütün geldı fiyatlar duıdü 
bu düt Üf çtf çiye karşı olc1u 
rp yüz paray bu&aay döıt 

kuruşa indı • 
Parşut denemeleri 
Moskov - Dün ltı pa· 

r ssulcu ka:.dın moıkova y kı 
nındakı siııejc gölü üıerindc 

600 metre yüksekhkteu para 
utle muv ffakıyetli atıam 

l r y pmıolardır tlayan pa· 
raşutcular vapurl r lıomıı 

1 ular • 

,. .. 
.. urk - ~ giliz 

Ticaret anlaşması .. 
Bilinmesi gerek olan 

Şeyler .• 
Ankara - 1 ürk ofisten 

teblig olunmuıdur : 
4 haziran 1935 de -An· 

karada imzalanan oe 20 ha-
ziran 1935 d~ meriyete 6İ
ren Türkiye lngiltere ticaret 
anlaımaıının 1 ve 8 inci mad· 
deleri hükümlef'ine göre bii· 
yük Brıtanya ve ıımalı ır· 

fonta arazttine bilfiil ithal 
olanmak üzere mal gönderen 
teeımelerin Jngıltttr!!dclıi boTc 
lularının İngiltere bonka .. ı 
nezdinde Türkıye cümhuriyet 
merkez banko•c namına acı· 
lan sterllng hucbına yatırıl· 
ması ile ödenmiş bulunuca · 
ğını bildirmeleri lazım 11el· 
mektedır. Tecimelerımizin ba 
ıekilde hareher. ctmelcTi rıca 
olunur • 

rikan 
sına 

Göaderilen bağırsaklar Önre-
ğine uygun olmadığını 
bildirıyor 

Ankara - 1 ürk ofiatEn 
bildırılmiıdır : 

latanbul da kara aaaf 
mezbehaımda bagn•r.ık tecı· 
mcnı ıle ı.ızraıan surmevanın 

Ncvy'Jrk da biT Amerikan 
I ırl!lur;ına gönderdıki batır· 
ıakların orncgıne uy8an cık· • 
madı ı ve cuı uk otauQu Neo 
yorR Ror.aotosiugumuz.un ver 
dtiı bt geden antaıılmıı me· 
sctenın ıf ).U.;.Ü ıncelenmek 

üzere koı,omı bakanl,lınca 
•urmeyan aalineye verılmıı· 
aır. J:Ju.kanilk bu 11ıt11 ıııercıe 

<;ok duygutu ha• aı aavran· 
maktadır buna benzeı: mü-
mn•d daha bır çok ı~er 

gercınlenmektedır . 

vzih 
2U·6 935 tarıbh iaz.eteui· 

zııı l cı snhıfesı !> cu autuoun· 
a mclitc oımıı.ı alakadar eaen 
btr y zı göriı.muşcıur • keyfı· 
yet ayneu şu a n ıbarettJr. 

~) o 9~) Sall aunu lA. şube· 
ıının tarıb dersı aö:ıliı yok! 
maaı ıcra edıhrken aışaroan 
taıao bar t""şl ~ok ma o.ıa 

nu camı rmaao nırııı kısmen 

kırılmıştır. bu t şın tcairıle 

yaralanmış veya eo küçük bır 
derecede wutee sar olmuş bır 
t lebe olmadıgını ve benına 
o sır a yokıama ı lonuıuıa 

bu1unmad•gım1 , hadıseyı on 
r dan haDc:r lctıgımı ve atı· 

lan l ŞID ek Dlr lBf 010UiU• 

nu ve kuıı1eıtarilfınctan •bldı· 
iııı10 me tepte yapılmakta 

oiaD t blii ·at ne .cesın<te anla 
tılacağını tavzıb n bitdmrım • 

Er ek ort mektebi 
Dırektörü 

M, MUMTAZ 

(ılan) 

1Jetlerdar lı dam : 
Kuyumcu! r çar ısınde 6 

aumar b dükkand kuyumcu· 
hıld ıcr yı . tıcaret et ~kte 

ıken tcrK.t tıcaıet ederek mft 
hallı ıkametı meçbul 1 o 
k ra ogıu adıl n mına 'J..J - I 
9j4 de:. ~o - 5 935 t rıhıne 
~- r !> br bj kuıuı a&anç 
84 kuıuş ceza ve l lua ~9 
kuru buhr•n vcriııi t he -
kuk ettırıimışdir • 

lşbb ilfınnamenin neıri t .. 
rıbınden ıtıb ren bır ay ı r . 
fınd mutehKkk k Yeriiye 
itiraz edılmcdı- i t ktirdc keı 
bi k tiyet edeceği ilin olunur. 

( Gazeteler arasında ) 
Akfam - Çöplerin n sıl 

yokedıleceği dü§ünülüyor • 
Yeniyol · - Ondan kolay 

ne •ar : göndersinler bize 
dökelim deiirmende;e yollan· 
n 1 

Akıam 

Ycniyol 
ucuzladı 1 

Tatlı mevsimi.. 
Ôyleya şeker 

Akşam- Yüz vermeyince .. 
Yeni yol - Ast r is tem ez ! 
Akıam - Bet işd . . 
Yeniyol -- Bir başcı 1 
Akıam k myon kazası .. 
Yeni yol - Sizi bilmem ma 

bizde 6 n şırıdır l 

Akş m - Hav tehlikeai . 
eıkiıehirlıler büyülıt bir mı: 
ting yaptılar, 10,000 kişi yar· 
dım kotmak için and içti .. 

Yeniyol · Bizdcde yirml 
günde kırk kiti yirmi liralık 
üye y;ızıldı l 

Cumhuriyet - İn~ilterc 
h beşiıtaadaki tabaa 'itDı çıka. 
rıyor •• 

Yeniyol - Aala ki, pat-
l k yalıtındu l 

Cu huriyct Mahıul 
Taziyeti . . 

Y euiyol Şimdilik fena de· 
gil , fakat satarken barbat 
etmeıek ! 

Cumhuriyet - Yunaniı -
ten da kırallık iıti yenler arta yor 

Yeni yol - Malum ya, kızı 

kendi h line birakırsan derler, 
ya davulcuya varır, ya zurna. 
cıya ! 
·--- ~-----~--
Günü• İzleri 

Kel leler! 
~ Cı~erler, eUer,toz, toprak için· 

de olan ıokaKlarda apaçık aa· 
talar, hem, aatlcanın bacaktan 
n çarpa çarp .. haydı diychm 
kı oalar, yakc.uıb pışırddıkten 
ıonra yenecek. . fakat, kelle· 
lerc, pışmış kelJelere ne buy· 
rulur ? 

Sııtlı:lara dizilmiı, ç rşı ve 
pazar da, sallana ıaUaoa, teı

bar edıle edıle, uzcrierıne toz 
toprak, sioek, böcek, hııerat 
ve ıaıre veıre &ona kona, &"CZ-

dırılen, satuao keHeıer, vur 
i't bu durumda ıatılacak , 
K.amunuo eaenhıiını korumak 
mevırnadc oı.uı ödev ı hıbıc· 
11DID Iİillİnl bıç mı? bıç, uya· 
ndlrmıya.cak mı '/ belı:n uza1' 
t.eılıı.i yrkıo bir ielecekdc 
uyandırac.... vc;yii uy ndırmı 
yacak, UJ..lDdır.ıc&ksa DC ati, 
talıtat uyandırmı1ac ks , ve· 
yabud bu uyanıldlk fOk uzak 
lard ol"'cak, çok uz k1arda 
kalacaksa, akUmıza ieleo şu, 
tedbiri ıliı sabıpierıae hatır 

laımayı illıilı iOrüyoruz. 
Malumya, oyıc: zam olar olu-
yor ILi, ebrımıze mısafırler 
geh)or, büyüklerimiz iehyor .• 
l§te böyle ıünlerde olauo , 
aırıklara dızmiıış keHelerı bu 
tlulde ıa tırmayı yasak ede· 

!l • çüokiı gelen mı afuler, 
gören büyükler, evıyemız h k· 
·ıııd ıyı ı:; ot vermezter . .... 

M•tumya, pışmış kelle 
ç~mdol pıar içıode utUır,yo• 

lu da, eıkinı d budur bu 
İ§İD 1 

BEKER 



İLAN 
Trabzon icra memurlutun· 

dan : 
Gayrı menkuluo bulllndP.iU 

mevki, mahalle11 sokaiı auma 
ra11 

Bir çabhk altı tarla 
Açık artırma ile paraya çevr· 
lecek gayri menkulun ne old• 
ğu 

Zülmera köyü kiauaueYYel 
930 h ve 42, 47, 48, 49, lo 
51, 52 No. lu 

Takdar olunan kıymat : 
27 2, /36, 548 ' 136, /36, 

136, /36 , liraki mecmuu bia 
beş yüz liradır 

artırmanın yapılacağa yer 
zün, saat: 
Trabzon icra dairesi önünde 
29-7 935 pazarteıi günü 13 15 
ı- işbu i•yri menkulua artır 
ma şartaameai~9- 6-935 tar 
ihinden itıbaren832 _ JIJ58Nu 
raile Trabzon ıcra daiıesınin 
n uayyen 11umaraauıdaheıkuin 
görebılmesı için açıktır. ilin· 
da yazılı olaıılardan fada ma 
lumat almalr: iateyelller, iıbu 
ıartaameye Ye 932-1958 do• 
ya numaraaile memuriyetimize 
muricaat etme!idır . 
'l- Aıtırm9'ya ittirak için yu 
karda yaz111 kıymetın ~ 7 ,5 
aıabetande pey akceai Yeya 
milli inr banK.auıD temıaat 
mektubu te9d{ eddecektır(l24 
.;- ıpot~k ıabıbi alacaklılarla 
diier aiakadar!an• Ye irtifak 
b•klu ıahıplerıoın ıayrı mu· 
kul uzerıncaekı haldaraaı huau 
aite iaız ve mıaraf• dall' ola• 
iddalanDı if bU itin taribıadea 
~t,barca yirmi ıün içiade en• 
kı miıabıtelerile birlikte mema 
riyetimize Dildirmeleriicap •.d•r 
aksi ba1de baldan tapu aıciWe 
aabıt ol111adıkca 1&b§ bedehaia 
P•Y'•f•HJDdaa haraç kalıılar. 
4 - Göıterdea ıü•de artll'ma 
ya ittiıak edea&er artırma ıat 
11amtıını okumuı ve lüzumlu 
malumab almış ye bua!an ~· 
mamen kabul etmıı ad 9e ıb-
bar olunurlar • 
5- Tayla edilen zamaacia ıa· 
ri meaku1 üç defa bainldıktaa 
sonı a en çok artJHn• ihale 
edıbr ancak iıtııma bedeli 
muhammen kıymetıD yil.zd• 
yelm ı betıni buJmaz veyaaatıf 
ııteyenın alaca;ıoa ruchaaı 
olan dıaer alacakbJar bulunup 
ta bunlanD o i•yri menkuJ de 
te.:.Sın eddmıı a!acak.Jaranıa me 
cmuundHn fa:ı.layaçıkmaua ea 
çok artna1ua taabbüdii bakı 
kalmak üzere art!ıma oabeı 
&ün daha temdit te ODDCflnCI 
ıünüo hıtamı olaa13-8-g35 
:)ALI ıünü ikınci artırma 

ayni aaatta yı pılacakbr • arta 
rmada bedeli 1&bf iateyeaia 
alacaiıaa ıucbaai olaa diier 
al•cakhların o ıayri menkul 
ale temin ecblmıı alacaklan 
mecmuundaa faz!aya çıkmak 
ıartıie en çok tirırua ihale 
edıhr. töyle bır bedel elde ed 
ilmeıH ıbale yapılmaz Ye aatıı 
talebi düıer . 
6!- Gayri menkul kendiaiae 
ihale olunan kuaae derlaal ye· 
ya veri!tn mühlet içinde parayı 
Yeımuae ihale karin feaholu· 
Darak kendisinden evvel ea yü 
kıek teklif·e buluaau kimıe 
lrzetmit olduiu bedelle alma 
i• razı olurH, ona raıı olmaz 
veya buluaaıaua lıemeD oabeı 
llİD mllddetlı artarm•J• çıka 
rahp ••so!t artıraıaı lk•le ••11· 

K11p•b s - t. 
zarfia ıgır e 1 
eksiltmesi 
Askeri satınalma 

komisyonundan: 
Erzurum kıtal ihtiyacı ıçın 

i Soooo kilo •ıiar eti k•pah 
zarfJa eksiltmeye konulmuıtur 
ihalesi 2- temmuz g3S tarihi· 
ae müaadif salı günü saat 15 
de 1apilacaktır • ilk teminatı 
1687 lira So kuruıdur. taliple-
ri• ıartDameyi anlamak üzre 
her gün erzurumda 1a.al.ko. 
na muracaat edebilir muuıka 
ıaya ıirebilecekler muayyen 
iÜD Ye aaattan bir saat evvel 
ticaret oJa•ında mukayyet ol· 
doklarına dair veaaikle temi· 
aat ye teklif mektuplarını ~o. 
ra. 9erm;f buluna bil(ceklerdir 

4-4 

rade yağ 
eksiltmesi 
Süel s tınalma 

komisyonundan 
A - Trabzon kıtaat ibti· 

yacı için tahminen 6000 lirahk 
7500 kilo erimiş Hde Y•İ' alı 
nacaktır . 

B - ŞartDameıi her züa 
komiayonda para11z olarak 
okunabilir • 

C - Arbrma ekıiltme 
kapalı zarf uıulile satın alma· 
caktar • 

D - Artırma eksiltme 
k•lede Htıaalma lromiayoaaa· 
ela 12 temmuz-935 Cuma iü-
a& aaat 15 de yc.ptlacaktır. 

E - Mu•akkat teminat 
f 60 liradır • 

G - latekıileria 12 tem· 
muz 935 cama ıtlali uat 16 
daD eYYel teklif •ektapluile 
kalede aabaalma komiıyoDUDa 
maracaatları ilin olunur • 

3 _., 

Un tiksiltmesi 
Askeri Sat~nalma 

komisyonundan 
A- Trabzon kıtaat içi• kıpa 
h zarfla ekailtmeye koaulaa 
takriben .=18412,5 Jirahk25Sooo 
kilo ikinci aeYİ an yeniden ek 
ailtme7e koouJmuıtur • 
B - Şartnamesi her alin ko· 
mia7ooda paruız olarak_ oku· 
aabilir • 
C- Art11ma ekıiltme tıabzon 
d~kalede ıataaalma komiayo 
nanda 2 temmuz 935 aah iÜ • 
aü aaat 16 dadır • 
D- aıtııma ekıiltme kapah 
zaıfladır • 
E - mavakkat teminat ~131 li 
raclar · • 
G - iateklalerİD : temmuz 
935 aah ıiail aaat 16 daa 
eYYel tekbf mektapl.rile tıab 

108 pbıalm• komiayonuaa 
racaatlari ilin olunur • 

mu 12-19-26-29 

-:= "ki ale ara11adaki fark ur 1 1 .. -d b 
veıeçeaibıüu er ıçın yuzf ~ eı 

be••P olunacak aız Ye 
td~~ ••rulaı ayraca hükme 
ııer .... . 

hacet kalmakıızın ~emulrıyet 
. bcıdan tabad o unur 

mızce a 
madde( I33 ) 

. menkul yakanda ıöater 

1ı•Y';9 1-935 tarihinde Trab· 
CD l • d 
ıoa icr• me•ur uıu t ~l •· 

da itb• il•• ye ıö• uı en ... ~ . . d br•• f&ftDaJDUt rr&lr" 1 D 8 ar . 
t&tJlaCıtı illa OIUAUI • 

-· s:u: 

3 Sayfa 

GRAMOFON FİYATINA~ 
RADvo 

FİLİPS 940 .A. 
B~r sPue vade ile 

75 lira 

FİLIPS 521 A~ 
Çok kuvvetli 6 Lambalı 

OKTOD SÜPER Bir·sene vade ile 175 LİRA 

Dii.ıyanın en mu u~cım R A D }' O 
Fabrikalarına •:ılaib olan 

RADYO Janaın 1935 modellerini 
Halkın istifadeaini düşünerek 

fiyatın• zam yapmadan 

12 ay taks~tle e. 

Verdiğimizi muhterenı Halk,. 
mı~a bildirmekle şeref duyarız 

•• 
336~ 

Kl~~TA PHILIPS 
VE 

FiYATI 

297LİRA 

UZUN DaJğalarla Diindayı bir dam altına alan 336 A. N. 
Kııa tlalfaları katiyyen puazit•İz dinletir harika modeli 

1 . 
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Akcaabad Bozkurt 
OTOMOBİL BİRLIGİNİN 

Sayın Halkımıza ilanı f1ii9 
Otomobillerimiz dünyanın en metin! Pn emniyetli tenezzüh otomobille· 
ridir .. Şoförlerimiz kıhar, temiz, her türlü ictımai terbiyey~ sahih, mes-
lekine vazifezine aşık mal sJhibi dikkath yurdd~şlardır ki, hirhğimiz 
hunlarla bilhakkın övünt:bilir. kurduğumuz intizam sayesind~ Anadolu· 
muzun her tcuafı için nakil fiatlarımız lıerkesden daha ucuzdur • 

Herkesi, pek haklı olarak düşündüren , lıeyecaıl, flndişe ve üzüntült're 
sevkeden bir mesele ıardır ki oda uzak yakın bir yerden bir yere gitmek 
ıçin binect-ği oto.nobilın sureti kati)·ede s~ ğlam ve makineyi idare ede-
cek olanın aklı başında vazifesinin ehli dırek~iyona salııb bir şoför olub 
olmadığı keyfıyetidir. işte hırl•ğim;z herkesi bu endişelerden kurtardık 
memlekttımızıle ( Bozkurt otomobil birliği ) ni tesi:s eyledik_ .. 
En yeni oto -nobillerimiz dtılai atelyemizde ki makine mütehaHr•ımız tarafından tekrar 

telırar İnceden incey• tetkık edilir, fr~n oe tlıreJu.İ)'On "" çetin yollarda bil• 
lı:. tiy•n bozulma2, makinuini idare etlen ıoför altı ıci ili otomobilini 

laak/ıiyle bilir, olomobil direk•iyondalıi ıoförünü tanı . , , 

Akçaabad, Trabzo~1 Erzurum, Kars ve Anadolunu<ıı her tarafına artık 

Emniyet ve itimadla seyahat edeceksiniz ... 
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ABONE 
Seneliği 500, Altı aylığı 300, 

üç Aylığı 175 karaı 

YiNIYOL 
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NÜSHASI 
Kurustur .. 

ilim aatırı I 5 Kara,tar Reklamlar 
poz.arlığa tabidir. 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çıkar GAZETE ve BASIMEVi 

İLAN 
Trabzon icr memurluiun-

dan : 
Gayrı menkulun bulundı~ğu 

mevki, mab lleıı ıokağ, numa 
Tıapunun 37 şubat e :;o 

numar 11nd ki 3 dö11üm tarl 
rası 

ve 3o7 ıub t 51 numar sonda-
ki 1 dönüm çayir nısıf hi e i 
ve yine nisan 935 ta. ve 46 
numaraaınd ki bir h nenin t -
mami 
Açık artırma ile par ya çevr· 
lecek gayri menkulun ne olda 
ğu 

Tekfor çayir mahallesinde 
T kdar olunan kıymat : 

Tarl ya loo lira ç yir 5 o 
li ev loo lira 

artırmanın y pılac ğı yer 
iÜn, saat: 
Trabzon icra dairesi önünde 
29· 7 .935 pazartesi günü 13· IS 
1- i bu gayri menkulun artır 
ma şartnamesi29- 6-935 tar 
ibinden itibaren933- 1 383Nu 
raile Trabzon icra dairesinin 
muayyen numaraaındaheıkeaın 
görebilmesi için açıktır. ilan-
da yaz.ıh olanlardan faı.la ma 
lumat alma~ isteyenler, işbu 

§&rtnameye ve 93~-138S doı 
ya numaraaile memuriyetimize 
muricaat etmelidir • 
2- Aıtırmtlya iştirak için yu 
karda yaz.ııı kıymetin " 7 15 
niabetiode pey akcesi veya 
milli i>ir bankaıaın temin t 
mektubu tevdi edilecektir( 124 
3- ipotek sahibi alacaklıl rl 
diier alakadarların ve irtif k 
h•kkı sahiplerinin gayri men· 
kol üzer1ndeki haki rım husu 
sile faiz ve masraf dair olan 
iddalaraoı itbu ilin tarihinden 
itibaren yirmi 2ün içinde evr 
kı müsbitelerile birlikte memu 
riyetimize bildiımeleıiicap eder 
aksi halde hakJ rı tcıpu ııcilde 
sabit olmadıkca ıahş bedeJıoin 
paylaşmas1nd n harıç kalırlar. 
4- Göaterileo günde nrtırma 
ya iştirak edenler artırma şat 
namesini okumuş ve lüzumlu 
malumatı almış ye bunları ta. 
mamen kabul ctmit ad ve iti· 
bar olunurlar . 
5- Tayiu edilen zamanda g • 
ri menkul üç defa bagrıldıktan 
sonra en çok arlır na ihale 
edilir ancak artuma bedeli 
muhammen kıymetın yüzde 
yetmiş beşini bulmaz vey satı 
iıteyeoio alacağma ruch nı 
olan diğer alacaklılar bulu1.1up 
ta buolano o ğayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının me 
cmuundan faz.layaçıkmazsa en 
çok artırauın taahhüdü bakı 
kalmak üzere artırma onbeş 
gün daha temdit •e onbeşinci 
sıünüa hitami olanl3- 8 - 935 
SAU günü ikinci artırma 
ayni saatta yapılacaktır . artı 
rmada bedeli satış isteyenin 
alacağına ruchani olan diğer 
alacaklıların o gayri menkuf 
ile temin edılmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya ç.ıkmak 

ıartile en çok tirırana ihale 
edilır. böyle blr bedel elde ed 
ilmcıac ıb le yıpılm z e ab 
t. l b dliı r • 
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G azetes • 1 

Berbe salo lJnda sat~llr 
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~ U güneşe karş1 üç ka! lı bir ev kiraya J 1§ 
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Sathk arsa 
Boztt·pei zir mahallesinde tavaulı EQkağında 

üç yol ağzında müstahdim iki bab hane 
arsas1 satılıkdır 

T liplerin İstikbal Matbaasnıda mürettip Oam na 

6:- Gayri menkul kendisine 
ihale olun n kinıse derhal ve-
ya verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesbolu· 
nar kkendis nden evvel en yü 
ksek teklif e buluoao kimse 
arzetmİ§ olduğu bedelle lma-
ğa razı olursa, ona raıt olmaz 
veya bulunmazs hemen onbeş 
gün müddetle rtırmaya çıka 
rıhp ençok rtıran ih11.le edi· 
lİr ıki ale arasınd ki fark 
vegcç.enihgüuler için )'üzde be 
ten hesap olunacak faiz ve 
diğer zDr rlar ayrıca hükme 
hacet kalmnksııın memuriyet 
ıuizce lıcıda'1 tahıil olunur 
madde( 13.i ) 

yri mc kul yuk rıd göster 

len 29 7.935 tarihinde Trab· 
zon icra memurluğu oda-
sanda işbu ilan ve gösterilen 
artırma tartoamesi daires=nde 
aablacağı ilAn oiunur . 

ilan 
Düzeltmesi 

26 h.uiran 935 tarih ve 
2o47 sayılı ğazetemizin dôr· 
düncü sahifesinin birinci sutu 
nuuda başllyan akcaab t 
icra memurlugunun satış ila 
nında satış günü .27 .7.935 
cumaı teıi saat 13 ıs gösteril· 
mişısede lunua tertib h•tHl 
olup aataı eaatının ayni günde 
Io - 12 oıaugu taıbihcn il n 
olusıuf t 

KA5E 

A 
E iyi sa e yağ eksiltmesi 
Trabzon Lise Direktörlüğünden: 

1- Tr bzon lisesi ve p nsiyoounda 935 senesi haziranından 
936 m yis g yesine kadar ruf. edilecek m~hamme~ be~eli be· 
her klloıu 57,5 kuruştan 1150 lıralık azamı 200~ .kılo m.ı~tuın· 
d vakhkebirin en iyi aade yağt 25 6 · 9~5 tarıhınden ıtıbareD 

ksiltmeye konulmuştur . . .. 
2 _ Ş rtııameai her gün bedelsız. mektepten alınabıhr ve 

görülebılır . 3 - Eksiltme 9-7 .935 salı iÜnÜ saat 14 de lise binasında 
yapılacaktır . 

4 - Eksiltme açık suretle yapılacaktır . 
S - Muvakkat teminat miktari 86 lira 25 kuruıtor . . 
6 - istekliler Ticard odaıında mukayyet olduklarına daır 

v~ ik ğöstereceklerdir . ,. 
7 - latekliler 2490 numarala kaDunun 16 inci maddesi ahk.• 

minn göre muvakkat teminatl~r1nı ~ksiltmeye bış~amadan bır 
s~ t evveline kRdar mektep kıtabetuıe vereceklerdır. 2 - 4 _ 

yri menkul sa iş artırması 
k.m T. 

lira k.u. 
240 M. 
200 M. 
7o M. 
80 M. 
45 M. 

Mahallesi 

can bur 
munda 
kireç. hane 

ti 

" diron 
k.ındila 

Mevkii 

canbur danya 

oevı 

emlak ara. 

" tarla 
tarlaveotlak 
tarl 
fındıklık 

DO 

22 
Bo,5 
24 

133 
25-97 
33 

tarla 4o 
" ~ 69 

275 E. 
41 M. 
15 M. 

" firenkhinr kab yan oğlu 7o m. ana 24 
hane 17 

nus~f bane237 
J3o m usa 390 •H• J4 

11-50 M E. ;Joo 
150 
50 
20 

,, 
tuzlu çeşme 
j kender paşa 
tekke 

kani ta 
kayanidi 
mekteb 
sarboş o. çık. 

R. 
M 
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DEFTE LIKTAN: 
Yukarıda cius ve ı ir evsafı yazılı ıayri menkulJerin mülki .. 

yetleri pesin par ile 18 6 935 bribinden itibaren /5 gün müd· 
detle crtırmava çıkarılmıştu talip olanların yiizde yedi buç.uk di 
boz.itolarile birlikte ihale tarihi olan 3-7 935 çarıamba günü 
14 de defterdarlıkta toplanacak kamisyona muracaatları • 4- 4 

Saydiye esmi l 
artırması 

Defterdarlıktan : 
Trabzon Vılayeti merkez 

kausıle V kfıkebir Akcaabat 
Sürmene ve Of kazaları seva• 
hılinin saydiye re roi şart 
n mesinde y z1h ~artlar daıre 
sin.de ~4· haziran-19 35 tarihin 
den itibaren iki seneliği açtk 
artırma u ulile" on beş gün 
müdderle artırmaya konulmuı 
tur muhammen bedel(3o,ooo) 
lir dır • 

ihalesi 9 temmaz 933 tari 
bine mü adıf sah güuü saat 
14 de y;ıpıl caktır . şartname 
sini görmek isteyenler her 
gün ve talip oldnlar muham-
men bedelin )'üzde yedi buçu 
ğu alan (2250 ) lira teminat 
y tırmak ıurctile mezkur gün 
ve aatta Trabzon defterdar· 
hğınd müteıcpkıl komisyona 
mura(o t eylemeleri il n olu-
nHr • 2 ~ 4 

Kapah zarf la 
Un eksiltmesi 

Askeri satınalma 
komisyonundan : 

1 - Erzincan tilmeninin 
merkez kıtaat müeaseaat era· 
tının ihtiyacı. içiıı E o,ooo kilo 
fabrika unu kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur .. ihalesi 
9·temmuz 935 a lı ıüaü saat 
15 de yapılacaktır • 

2 - ~uhammen bedeline 
göre ilk temil ab 487 liradır 

3 - Taliplerin ıartname i 
ni görmek için her gün eksilt 
meye i tirA edeceklerin bd· 
lı gün ve snallnn bir saat ef 
vel komisyonun tarifat daire· 
aincı ki tddıf aıthtuplaril 

Tümen kaıarkahındaki aata11 
ima komisyonuna murac-.at 

ları ilaD o!unur 2 - 4ı 




