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Yapı yarışı .. 
Şebiı de tuhaf bir } apı 
)'arışı var. Fakat ne he-
saba bağlı, ne de kitaba! 

Bir &ki yıldan beri, ıebrin 
en tar, en kalaba!Jk, eD çok 
fen iş letilmeai ıereldi olan 
caddel«rri üzerinde y•pı y•pdır 
illa istekleri uyanmııdır. Bü -
tün bu yapılan ve yapılmakda 
oJın yapılar, bir aantim bil~ 
içeri çekılmeden ve yol hakkı 
ahnıb verilmeden yapılmalıdır 
Ve yıpılıb illmekdedır. Yalnız, 
uzuoıokaaın t'D tt-oba yerinde 
lütfii h&:.mııoin baıladığı yapı 
lllüatean; ! Çünkü o, iki metre 
iıerı çekalmıt dır J 

Birkaç gündür, bu bahiı 
etrafında bn çok f ıkiyetler 
dinlt)oruı : Bıy Kimıl dede 
oitunun uıuoıokakdıki ufak 
tamır ameliyesi berkcıin göıü 
nü açma yolunda bir kamç 
oinıuşdur ltiltıiımiıe göre B. 
l<imıJ, zaten bHıt bJr düıelt 
lhcdca ıbaret olan yapııı için 
btJedıyeye aeaed vermif, tehir 
pllaı yapılınca, gereii bibi 
Y•p ş nı ıçeri çekeceiiDİ te1h· 
lıud etmiı. Şıkiyetcıler, yani 
Y•pılan t•hıı ve müdbıı bala 
ları gören halk dıyor ki : Hay 
di diyelım bay kimli yarın 

· " yık ve çek 1 • dea:ldiii za 
•111 elb, yüa larabk bir mH 
raf yapa1ak yekdı Ye çckdi, 
f .. l-.t, ıı..uaduracıtar caddeıin 
de, ç•r flDıD en kalabalık Ye 
tır yerınde kurulan koıkoca 
illan betonarme yapıya ne de 
llleli, oauıı aahıbınden aiçin 
öyle bır aeaed ııteamedı ? ya 
iıllele caddesi iaıennde bır 
••ntun çekıimedea yapılan ya· 
Pıauı bı"metı ncdır ? 1 U· 
ıunıokaia tdı>ık eıuJeD nıı.m 

Ye kaı;uu bııka, iıkele caa • 
deaıne t1ıttuk edılen oaık• 
•ıdır ? 1 

Ş .. hrin kapııı olan ve her 
far ••tte aeaııletıimuı ierekb 
olan takıım .. meydaacıilnda 
)lae bır aantım yol hak.Kı aJuı 

lllacıaa kuıulmakda olan o 
.. Utız.am yapyya ae dcmeJı ? 
lüUu Hum11yı nahçe ıçıne 
•tan k&DUD bc:ı altı llDA yol 
•iıa Olan takıım meYkuae 
kapıai [ ı•mıi J deaıt mıdır • 
Y•raD pıaa yapıhaca, oabınler· 
Ce lırabk bu yapılar DHıi yı 
kılar ve DHıl ıçcrı çekilir ? 
bu yük1erı oeledıye bütceaanın 
)iikJc:rımuıne ımkin varmıdu? 
llıatbaamııa Uirıyarak bu ıor · 
iUJau IOU.D!iUa dlJOlUZ : 

b1.1 ıorauiarıo kartılıiıaı beJe. 
dıye mc:claı üye!erı veu .nleı 1. 
Y•hıaı Jıatuımııa aeımıtken 
•6yl.yelım: ııleıin boylc oiaca 
iuu lutaoa hamdı bdıeydı, ya 
Pııuu "aıu :umanındayapaır
Dldzdı elbet 1 

Soı un:. un öne mı meydan -
dadır . İt memleket ıııdır. 
İıııh mak•mlamı dıkk•tte11ai 
Cıkeriz. 

.. PEK.ER TUMAY 
Kulıa/,,,~ otlu_) 

Kireçhane 
ilk okulu 

Kamutayda konuşmalarkanun 

Kirefhanede :çok düztnli 
~zel bir ilk okul yapı•ı •ar 
dır der• aoaclanlıfı çolı ek-
•ik olan ve ooar•lmaia muh 
ıaf bulunan bu illl okulun 
ek•iklerini o köy halkı ta-
mamlamozıa okulun o radan 
koldtrılacatı köylüye bildırıl 

miıdir . 

Türkiye _ İran Andlaşma~1, kültür ve sağlık 
işleri, vakJf kananu 

Bu köy yolunun yapılmo•ı 
icin poz r jiinü orava /lLden 
ıİbay oekılimiz köylüye bu 
okulun her tiirlii eluıklerini 

tamamlanm'asını •Övlemiı 1.1e 

Jıöylüde bu okulun b~ı •ınıfa 
t;ıkarılmaaını dılemıı ve •o · 
nuçcla ba okala11 o köy ih· 
tiyapna •Öz bir lifi eclilm "ıclır 

Çay ve tenis 
Pazar 11ünü aubay yarda 

direktörü yüzbaıı bay Maci-
din izeri olarak 11üzel bir 
ıekilde yopılan 09,k haua 

6 azino cJe bahfe•ınde Y•rd 
üy•lerı onuruna bir fay ve· 
Tilmiı oe ıeniı alanında f tnit 
maçı yopılmı,tır . 

Çcıy 1.1e maç ara•ında 

Trabzon •poıu11 müzik talıı· 
mı olafuw6a pJr~alar çal-
m ·ı , mofla orta okol ingi-
lizce muallimi bay Habib 
Şabo birinci gelmiıdir. 

K•dınlc , Erlu~ltli çuya ,.. 
lcniH yü:&Jen laala •ayın 
kiııler ••lmifdir • • 

Ankara 4 - Kamutay 
bu 11ün Nuri Conlıerin baı· 
kanlıfmda toplanaralt pnd• 
/ıfinde bulunan k•~unlar üze 
rinde ıörüımüı ue bu arada 
iran deoleti ile ı9J2 yılı •O· 
nuncu tef Pinele AnkOTada im· 
.za edılmiı olan emniyet bi-
tarafl,k ue emelı birliii and· 
la1.ma•anı kabul etmiıtir . 

Kültür bakanlığının mer· 
kezi orgütleri hakkındaki lıa 
nu"a ek olardk kabul eclilen 
bir lı'lnunla da bir ar wenel 
direktörlüğü öıel okullar 
beclen ~gitımi u• iz.cılilı ya· 
) ım dir~ktörleri lrarulmakta-
dır ar genel direktörliiıünün 
ileri okullarda ue okallar 
drııncla dromaclclc aanaılaıa 
mü:ıik ue plaıtik •ancd iıle· 
rinin uluıal ülküye ayıan 

olarak )'Ürüm~aine o• yapıl 
ınuına ulaıun ue y6ndın 

)'diımnine oe yücel•eıin• 
f•lıımalı oe bu ~alcın1eının 
ıoy13/ •6İtı'm balıımıntlan 

Kurultay üyeleri 
C H. parti•i bliıy6Aı ia· 

raltayma ilirn ı:ı atlına iiy• 
1id.ıt .. ,...,. S.rtl•r • • N•· 
sim Ural , Yuıal Ce6i ı•ll
rimıae t/(nmüplerdir • 

Şeker 
Toz 25 

kanunu kamutayda 
, kesme 28 kuruş .. 

Aukara - C H Partiıi ka ı me şekerinin de 28 l&arut• 
mutay ıurul>u buiün saat 15 indırilmui için hamrlaamıı 
de E·z•ocan ıaylavi S ıffet oJan kanunun kamutay• ıuaul 
Arskaoıo b•tkanlıiı altındı duiunu bildirmiıdir. Bqndaa 
toplandı. BaıSakan lımet laö ıonra Dıı bak•aı T.R Araı 
nü hükii:netin Ulııul ibtiy•c 

•qa Bükreı Ye Cenevre koauı fa rı göıctcnek ve fıoanaal yei· 
retımleri imkio gördükçe he m14ları hakknıda parn arka 
men yaptırmak yönündtki daılarıaa aydıalatmııdır ıerek 
preaı;pleriai bir daha belirt - bııbakaa •e ıerek dıt bakaa1 
mit ye bu cümleden olamak T .• R. Anaıa dtı iıJeri frupca 
üıere fabrikadiı toz ıekeriı ailuılarla karfılaamıt Ye 
kiJoıuau «25• kuruıa ve kes- oaanmlfdar. 
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İngiltere ile ticaretimiz 
Mukavele imzaland t 

Anhara Tilrkiye büyük 
Britany• tecım antaı maaı bu 
ıun ıaat altı~d• dıt ııleri b~
kanisiında ımza ecUhıırtdar, 
İmzadaa ıo.ııra •t•ildaki rea. 
mt teblii neırotuamuıdur: 

Tilrkıye ıie büyüb Britınya 
ve ıımab lrtanda birleıik 
kraUıiı aruııııda bir tecim u 
laımaaıaın bıiıtlanmaaı için 
bır ~aç ıamaudır AakaraJa 
yapılmakta olan koauımalar 
muv.aff aluyelle bitırilmiı. ve 
ikı memleket aruında tecımel 
taraf ıa ve tediye uıulu hak -
kında bir nlaşma 4 baııran 
93 , de du ışıcri bakanhiın • 
birlctik krallık adına İnailte· 
re bü)ük elçieı Sır percy Jo -
raine bart ile Türkıye adıaa 

dıt ııleu bakaalıiı ıenel sek· 
reteleri bay Num•n Mf'ıu~mea 

el otlu tarafıadan ıatııl111mıt 

dır. Dokuı:ayhk bir •W"eti 
olaa bu ••laıma muvakataa 
20 bıı'randası Ye Dibai ıuret· 
te taaclikaameleria taatiıiadea 
aoara •eriyet mevkiiae ıire 

cekdir. iki hüküaaet aynı Z• -

manda 930 tarihli T6~kiye 
büyük Britın1a tecim mu.he· 
deaiaide ufak bir tadil .,, p 
mak Ye bu ıu . etle bu maahe· 
deoyi tecımel anlaımanıb mOd· 
deti zarfında meriyet mewkiin 
de tutmak baakıada da muta 
bik kalmı,\ardı,, 

T. R. Aras 
Ankarada 

Aakera - D.t itleri bı ka 
aı bay Tevf.lr Roıtl Araı n· 
161 Caı-;Yrcdea ı•ı•lfl.,~lr. 

geregi gibi verimli olma•ı 

yollarını aramak ve gö.ter-
melı olacakdır öz.el ?kullar 
direktörlütfı de ltültür bakan 
lığının orta 1.1e ilk ölretim 
g«n4l direlıtö -/ütüne veril mi, 
olan iılerden öz.el okullarla 
il11ili olan ıılere utraıacaktrr 

Kamutay yine bu günkü 
toplantıaında •ihhat ve içti-
md maa1.1enet bakanlığı tara 
fından Ankara merkez hıf
z.ıuıhhat mü .uuuinin türlü 
böl<ırnleri tc•n getireceği ya· , 
bancı iı:ımanlarla mucldeti 
beı yılı geçmcm14k üzere mu 
ko.vele yapmaya me:z.uniyet 
ueren ae memlehetimizde açı 
lacak arııuluaal panayır ue 
Hr6ıler,n uer gi .,., reaimler· 
den n.uıfiyetıne dair kanun-
ları ıa•uib etmiı ve 4 birinci 
teırin 1926 dun ô -: ce bulu-
nan oa.lııf t.:ır• aid tatbıkat 

kanan lay ı la •ını görüıerelc 

Jıobul etm 'ıclır . 
Kurr. utay çaı ıamba aünü 

toplanacaktır . 

A'din • 

Demir yolu 
Devlet lıesa bina 
jşlemeğe haşladı 

/ıparta 4 - D~/dce aalın 
alınan Aydın tlemir yoUa.,..ın· 
aa. / h'1:sir11,. ıaba.lainden iti· 
beren ıeroi•l"r d~v.ı t he•abı· 
na yapılmalttaclır e~irdirden 
lcallıa.n ilk ekıpren11n hayra. · 
lımız.a •arılı Atatürle fotoi · 
rafını ıaııyan iokomotıfı bay 
ralclar çel•nlıl•r 011 güllerle 
aa•lfİ oldaju halde ha~lı pa~ 
tiıi belediyr ba,lıon ue uye[Pra 
oe Jıalabalık halkın coıhu11 
uı1ind•ri ve ıöıteriıleri ar•· 
•ıncla ızmire cloı ıı yol a.lmıı 
tlır tren lcalkmado1n önce be 
letliy• baplıanı bir •öyleo 
oermiı bu Jıattrn lıonyo!a 
bailanma•ı {ateli halkın lf 
len gelon arzularile karıılan 
mııtır parti ue beledi . e ba.': 
Jcanı oe üyelerinclen .~Q lıtıı 
deoletimiz ht aabına ilk bilet 
leri laHtirmiı ue ku e önü 
tlaraiına lcadar yoıcaluk et· 
miılerdir il ıınırı içınclelci 

1 
h, ıka İ•Coayodlartla de ıçten 
•öıCeriıler yopılmıf '" , 

imtihanlar 
Bu yd ilk ve orta okullar 

da i•tibaalar pek ıılu olacak 
tır. bütün orta okullarda im. 
tıhınler baılamııdır. ilk okul 
}arda henüz dersler icıilme. 
mitdir. imtibaalar bu aıekttp 

· ıerde i ç bıılıyacıj'ı anlatıl· 
maktadır. buoad.a ıebeb dcra 
zamanının lnrk baftayı doldur 
mamut olmasıdır • 

Okullaramııın çoiu harıl 
laarıl imtıhaalara hazlflanır· 
kea baxı oluırlarımızıda kah· 
Yehlerd• turada burada ki · 
iıt oyaar 16rmekteyız. bu 2i· 
bileri• yerinde aaymılarıada 
biç kimaeııim kuıuru yoktur. 
K11unı la111.ıl1ktı aı amıliiyı 

ÇARŞAMBA S HAZiRAN 1935 

çı iŞ 
G Ü ll J e r j rn i z 
Hafta htilinin pazar olmak 

dolayıaivle g :.eh mizın çıluş gin • 
leri d~ğişmişdir . Bund&n ıoora 
gazetemız cumartesi ve çarıamba 
ııünleri ç.ılucakdır. · 

Atatürk 
Anl<arada 

Ankı;ra Cumur Reiıi 
Kamil Ate.tü,k bugün lıtan
buldan Aak--raya dönmüşler 
ve aut 12 de Çiflik .. iıtnı~ o 
nunda trenden iomişl~r kama 
tay b•şkını Başbakan ve ~ •• 
kanlar tarafı odan karıılanm ı 
l•rdır. 

Nüfus 
sayımı 

Ankara - Duyduiumuza 
göre yurdun her tar.ıf nda 
umumi nuiuj aa_yıını ve l'Uma· 
rab j ha.ıırlıklarıom kontrol 
•e arıtımı ıçin çok sıkı tedbir 
ler alınmış ve aayım kati öi -
rcneldcrı her tarafa gönderil· 
mişdir. D.ğ-:r taraftan 11yım 
baıırJıkJarıa• ve numaraııj ;,. 
ı~rıni yerlerinde kontrol etmell 
iizere iıtatıstık genel yar di • 
rektor Celal Bayar yum Çın 
lun, Bolu, lzmıt illerine gıde· 
cek ve oradan Edirneye geçe 
rek genel tı;>ektor ile bu ıı 
ler i~ıa ıörüıecekdir . SiHf• 

• Kaatımoni ve Çorum illeri•ia 
kootrollara da buıüalerde 1• 
.,ılacaka~r. 

Kızılay 
Haftası 
9 ho.~rra.n p•anr ..,.. 

lıı.zılay h:Jftaıı baılıyacalı.tJır 

o •"" •.ıat 011 b•,de oJıullar 
tar , partı oca.lı /ıe)'•tleri , 
ıeıekkurler, a•k•r, jandarm• 
ve bütün haf it. ôeledıye önün• 
de ue kalede toplanacak , 
belediye ö rıiınde B. Numan 
::iab,t , k14lede B. Mahmud 
bırer •Öyleu uerecek ue w•c• 
halkevınde bir temail uerıl•
cekdır . Ra haftQ ıçinde ayrc 
bir heyet kır.<loy üye yazma• 
ta baıla.Jc. cık.dır • 

Berııaa , •aoaıtla yarda, 
.> urddc.şlara yopdıfı hızmec
le:r g6:& onüncl,, tatııloralı 

kızı/ay Ü) e olma it her , ara· 
do.ı ıçın kud•al bır 6dcoclır. 

HaLkeu.mız içden gelen 
bir ı•tekle uye yaz.•lm•lr le~~ 
lik göaıereccklerine hif Jıa,. 
ku )Okclur • 

Kougı-eye Çağırış 
İdman ocJgı 

Heısligınden: 
N.z&moamenin 21 ıaci mad· 

deıı mücıbınce toplanmall ıe 
rekh olan altı ayhk konıre 

9. Haz ran 1935 pazar ıwıü 
aaat 2 J de toplaaac.gıo~aa 
bütün uyel rın &OJterıh:ll &üa 
ve ıutta ku uoe aelmeiorıai 
dıl rıı . 

Sınger tSergisı 
Sınaer kumpcmya,., tara. 

fından u~unaokakdalıi eski 
Sıhhat )Urdu bınoıı bir ay 
ı1rm kıralf.ınaralc dık f ve n•· 
kıı •erkıaı a1ılm ıdır • 

Samaundan gelen ılci ba. 
yan muailım ıergıde ıstelıli· 
ler• paraıı:ı daa goatermek· 
ıedir ler • Dılt f ue rıa kıı me. 
raklrlarrnın bu fı aaıtc.u pay 
e1lqcQ/d•rı umıı•ur • 

• 
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Alman elçi 
Şehrimizde 

. 
1 

Almanyanın Mıa•r biıy6k 
elciai Van Stohrer camarte•İ • ,.anü alııomı Irak , Iran yn· 
l•yle ,ehrimi:e gelmi,tir • 

Yeıil J yurtda konuklayan 
elçi 6ir yazganımıza Tür/ü-
yede gördüğü ~ ileri hareket· 
lerılen oe memleketin natürel 
6fızelliklcrintlen bfıyfık ktoa • 
Rçla bah•etnaiıtir • 

Elçi , bera&erıncle terce· 
man bay Şina•i lmrel olJa-
fu halele otomobille •otıılc· 
ıuy4 fılımııAtatiırk köıkünü 
••zmiı 11• ıclairtle de ıezİn· 
tiler yapmııhr . 

PazartHi günü italya va· 
para ile Jcoıtcnceye ,.itle.celt . 
tir. elci izinli olarak memle-• 
lıctine ,.itmektedir . 

Zefanos ve 
Kireçhane 
Yolları 

Zefa•o• yolunun yapılma• 
nna ilbay vekilimizin n jan· 
darma B. kam11tanımızıa bim • 

etlerile aıl n caiını ya&· 
mııtır. Zefanoı yoluna başl n 
mttdır. kircçhanc yoluna ge. 
lnı:Je bu yolda ovarılacak aı. 

bir i vardır. oda çökmüş ve 
uçmuı bir parça yerde kuru • 
duTar yapılmaaidır . 

ilbay vekilimiz bay F ebmi, 
il jandarma kamutanı bay 
Rıfat Çetin, bö, kamutanı bay 
Riza paz r ıüDÜ kiıeçbaneye 
giderek yolda iaceleme yap· 
mıılardır. 

llbayimi:ı bu yolunda yapıl 
ma11 için la&ım ieienlere bu· 
yrultada bahınmaıdur, 

H r yıl 
Denize bir 
Sunam veriyoruz 

Dcnia meoıimi Trabzon 
Ja fOCaklar İf in haz.iran 1 
den b•ılar , bü)'ükler if in 
lıarbuz k•buju _deniz.de gö· 
riindükden ıonra baılar • 

Bu yıl hcıoalarındüzınıiz. 
~itm.:ainc rajmen 'iocuklar 
moyi• 20 d«n ıonra denize 
l'İrmeae llaılamıılordır • 

H•r )'ll dıeniz.e bu ,ehir 
çoc tantl•n bir ıueya iki aa· 
n•m (lc•rban) veriyoruz. • 

P11:z.artHİ aunci dejermen 
deretie yılcanmakda olan J 2 
yaılarında )eni cumalı c;opu 
lacı Oıman _u•tanın oğlunun 

b fuldupnu acı bir haber 
olarak duyduk. İ'iİmİ% •ı:z.lodı 
dikkatıiz.liğin ıunamı olan 
raoıadan 1 boıka çocuklarla 
bil• ann• babaları ibret al-
malıclır. 

Fakat hu iıin bir de yo• 
•ak tarafı olmalıdır • o da 
zabitaya diııer • 

Kültür 
Espektörleri 

'Kültür hakanlığı genel eı· 
pektörlerinden bay A. Hik· 
met ve Kadri şehrimize gel· 
mitlerdir • 

Eıpektörlerden biri En.u-
ruma gidecek, biri de burada 
k lıp okullarımızı tthiı ede· 
JCklerdir • 

Yunanistanla 
Ticarat işleri 

Ank ra I - I • Yunanistana 
gönderilen eşya fa tur alan ori· 
jiıi l nushalalarıoın ıbracatcıla 
rız tar fındsn .• dogrudan do v • 

ruya eşağıd adreıleri yazıh 
faturalsrı ~edkik komisyonuna 
2 - fatura örneklerininde yine 
aöı.ü geçen komisyonlar! v • 
rilmek üzere yun oh ithal:-t· 
cılar gönderilmesi luıümlü a 
li~ darlarl bildiriht. Atinada 
ki komi yon adresi: Epitropi 
elenhu timo\oyiou metobikon 
megaroo - Atben ~ - pre· 
deki komisyon adrts·: Epitro· 
pi elenhu timoloyioo meg ron 
aidirodromiki ıtathu - pırce . 

ıs a ya 
ile t~caretimiz 

Aukar 1 - Türkiye ispan 
ya ticaret anlaım 11 bitim t -
rihlnden itib~ren IS gün a:ıat
ılmtşdır mütem im malumat 
geldi ce bildirilecektir. 

G .. zel sana 
• 

ergıs 
Aok. rn 1 - Güzel antlar 

resim şu beınnin 12 inci resim 
türlt ve yabnncı evgın kala· 
b lık. hazır bulunmuştur kuı 
tür bakanı bay abadın öz.ıı .. n 
bu müo sebetle aşağıdalu aöy· 
levı vermıştır. bayaoıar baaı r 
güzel naU r bııhgının iıDk • 

rada ;.çtığı serguerıoıo l:t ancı 
11ni açm as.la wutıuyum seıgı 

KÖıdcn geçırııcııgı ı.ıaman liırk 
uıuıunun guzel saeatıar alanı· 
ı.oakı geuşını göze çaı par 
meuıit.K.ctımızde taDh guzeıh" 
lcr ço~lur b yale genışuk ve· 
rece~ h aı eler k gırman11k1ar 

pek çok gccmıttır. turk çocu 
gunun OU)gusu bunlaıı kavr · 
aıamı şckuae haiamazaı k i· 
uıamışl1r da cserıoı yiı sek 
degerlenmenıze sunmaktadır. 

buyuk oııderımızın ) oneme ıne 
uıuıun.ıu2:.un ouycıusundakı ın· 

cebge kamunu gösteımekte 

o1cıugu ugıye göre ar\mız. gıt· 
tıkce aaba ~ilK»elecektir . 
Cagmmıı.ı kat>ul edere er· 
i•mızı.,onurJaııoır bunctao son 
ra kiıltür bakanı k.orcıeiaoıu 

e ılme ıoı kamutay başli nt 
bay Abdulbau Kencı d o rı· 
ca etmış ve ıergı çı1mtştır. 

büyük ve ecgın kal b !.gan 
zevkle ve emouoıyctle gcı.dıg 1 

güı.el san Uar barbguıc bagii 
re samlar 129 eser gkstermıÇı· 
lerdir. her bakımdan bır b 
rım olan bu sergı aym onbe 

şine k d r çı aıac ktır 

·t lya, a eş 
Roma 1 - Stefani aj nsı 

biıdirıyor: Habeıı t nd kı5miğ 
aeferberhk ııao edalmeaı üze· 
rine italyaatD doğu afrıkasın· 

daki sümürgeler1oi - müstem 
like- berbaogı bir saldırmaya 
ta rruz karşt sdvmamak mü 
dafaa içın b muasoı:uoı koıln 
la fırka ıyle yenıcıtn ıki f i• t 
fırkasınan seferber edılmeııoi 
diğer bir fııkaD1n da kurul· .. 
ma ıoı emretmiştır donanma 
ıçin de şimdiye k dar bır çok 
şubay asubay asker ve uzm n 
müteh sı ı sılah albn~ çt-i· 
rılm 1ş ve l 9 J .;s sınıfı da aıı A b 
altınd alıkonulmuştur efer· 
berlik tam bir düıen içind 
ve badeıiz ol&r k y~ pılmaktıı· 
ıt" ' 

Y IYOL 

Aile siko ogyası 
_ Gecen nu•hadan mabad 

• 
Geçm;ş za anlar tarihe 

k rıştı, y rıoın crkpği sa~ı 
uıun nkh kts"l k d.tnl t tmın 
edilem yecektir Erkek münev· 
et ve zaman adamı.. K dm 

bilmem angi dedenin türbe-
sine mum adayacak k dar ca 
h l olursa bu aile nastl.an\aşır. 
Erkeğin s dıodan fazla t bsili 
olması ile i~in bir zarar teş 
kil etmez, fakat kadının erkek 
teu fazla okumuş olması aile 
için bir facia olabilir . Tabiat 
erkeği, kadına daim faik ve 
hami olarak yaratmıttır. Ka 
dın erkeğin himayesine sığınır. 
Erkeğ ne day nır, bundan 
zevk lır, bu zaten ouun yara 
dı a,ının ic bıd :r. Fa at erkek 
k dıoın himaye ve siyanetine 
&tğınmaz. Erkek ilenin şefi 
ve rei.si olmahdır. Erkeğin 
müşfık hakimiyr;si &;ltınd yü-
rüyen yuv lar en meıut ve en 
eyi yuvalardır. 
K rı koca ar smds sıbh t e 
sağlık farkı : Evlenmelerde 

1ı bhat ve sağlık e.dişf' si değil 
yaımz ailenın, ulusların en mü 
bim ve ha~fıti bır me elesidır. 
Bütün milletler evlenecek çif 
lerin bır sıhbi muayeneden 
geçoıesini mecburi tutmuştur. 
Mütevcrrım, frengıli, iHeUı ve 
ya herb nnı bır s b boıuk 
luğu ile m lul bır eşın ne 
ıulesinde bır t t ve ne de 
neslinden bır hayır gelmez • 
::,1bhat her şeyın bişıcıır. Hele 
ailede eşlerııı sıhhath ve s&ğ· 
lam olmaları en bırıncı şarttır. 
Hısteri, nevrastenı, sınırhl , 
bubranlar abıyet, hırçınlık, 
durgunıuk. ve neşesıılık hep 
eşlerin s ğlam bunych olmam 
larından uerı ğehr. Aılede bu 
gı bı bnlleruı ouı nması o eve 
a.adet.ıo gırmemesıne sebep 

olur. Hele eşlerıo bara ı ıf ve 
h stalıkh olursa ötekı saglam 
et ıçlıı ölmeden cehennem za 
bı b şlnmış demektır. Bu İf 
lerde biç oarılmak gücenmek 
olmam b. Eşler evlenmeden 
evvel kendalerını cy,ce mu ye 
ne ettitmehdırıer , Muayene 
y hıız nedeni olm mahdır 
liır sinir v~ya emraıı aaabıye 
ve ruhıye mühtehassısınd n 
da rapor alınmalıdır. lns n 
güç nl.ışıhr bır mabluı:,ttur. 

Goı üameyen ve ancak zaman 
ıle tefrik edılen gazlı ruhı t 
raflar olur. Bu hususi rdn bü· 
yü lerın ve tecrubeli na, ba· 
banın fıkulerı ahnm hdır. 

N etlce ıh oarıle ailedeki ge 
çim ızlıl:ıt ve ouz.ensıı.hklerıo 
nerelerden gcldıklerıni kafi 
derecede anlattım z.annederım. 
Pekı bütün buol rın barıcın· 

de eyi bır yuva kurmak ıçın 
ne gabi ş rtlara reayet et • 
mek ıazım. Fılhakık bu bıraz 
d terbiye ve telekki mesele-
sidir. umumı hü~üm1er vermek 
ıcap eJerse : Karı kocanin 
y ş f rkı mubaka..ak onbeş 

ten f z.l olm•mnhdır. Erkek 
bir me. lek edıumış oJmah. 
Kadın mesleka ) oka evınin 

1 lerıni, ) emegını, dıkışioi, ôt· 
guaünü ve tertıbinı bıimelıdlr· 
K d.~ evının ne~ aı, evının 

mel gı o.malıdır. Huylard U · 
yuşm k ve ~ırleşmek, aykırı· 
hk varsa yuvznın aaadeti iç!n 
fedakarlık yapm k a.rttır, E 

ÖMER SITKI 
ler • rasıoda din f arkl olma 
lıdır Eğer bir zaruretle olmuş 
sa bu gibi eş\er birbirlerini 
rencide etmemek için çok 
dikkath ve teti" bulunmalıdar 
Evde dini akidt? ve telekkile· 
re ait me•eleler hic gôrüıül· • 
memelidir Eşler ara1ınd• ıoy 
farkı olmamalı Efer olma, 
ıa bu e,Ler birbirlerile daima 
resmi olmak zarard:ncledir 
ler Bu yuuoya ıokacı oe lau 
bali tauır ve hareketler hic • 
gelmez Cıddi bir ınmimiyet 

ue resmi bir nezaket böyle 
aileleri sarııntıdan ve l'ec;im· 
11iz.li kten hu tarabilie Erkek 
kendinden daha zengin ve 
daha okumuş kı:z.ı almamalı· , 
dır Gene Kız.far da kendile -• 
rinden daha az okamuı er 
lıckle eolenmemelidırler Gor 
gülü bir culede:n eı ar1'malı 
dır Sonradan görme bir .zen· 
gini mütevazı bir fakire ••!a 
tercıh etmemeUdir. 
Eıki 1 ürklerde ötedenbcri 
atle hrkkında çok eyi türeler 
vardır Onbırınc! a•ırda Ya. 
ıul Has He:. cebi, 11.od~t~obıiık 
kıtabında kaıgar Hukümdarı 

Bugrn Hana U)'gur dıl&ıe ıu 
ııözterı ~öyiemıtaır : ( E,.er 
kendıne Racıın buımalı ıaıer 

sen me:r.ıyyet ı kadın ara, 
gıizc:lııge oa1ıma Eier •uoct 
ı•h) orsan ıunu C>ılki Hni 
)'Ükıeltecek mez.ıyyeıli kadı 

nm s'.ına vereceiı ihbar al -
tından daha luymetudır Gü 
:z.el >üz. pefınae koıma, ıü · 
:z.el huy peıınde kOı, kadının 

:r.ahirını dP.j'd ruhunu aörme· 
ğe falış ) 1'.onferanııma ne· 
hayet verıtken F ranııı:lano 
aııe sa det• hakkında koymuı 
olduklan üç cıüıturu b.ah ede 
rek s.öı.lerımı bıtıreyım 

Fr nılzl r derlerki aıle 1ı1 
detl ıçın üç esas .ta.zımdır 

l - Mentabte et ıdee recıp· 
ro(\ue Yani zıhnıyet ve telekki 
uyguniuou lkıncı11 : ~enti 

ment recıpıoque Yanı müteka 
bıl duygu, eşierın mütekabil 
evgısı Uçüı.cüsu de .rupect 
rec.pıo-tu~ yanı karı kocaDJD 
bırbırleune miıtakabıl böımet 

ve s ygısı • Bence bu aılenın 

yegane eksırıdır Ailede daim~ 
bır hörmı:t daima bir &llYi' 
bü üm aürmehdır L«ubalıhk 
yüzgöz olma" yuvanin huzuıu 
nu ve aadetını knçıran en 
mühım ebebl.,rdeodır. 

~ O N 

ldman ocağına 
'.rardım - Teşekkür 

idman ocağı 
li.eisiiğınden: 

Keutımizin tanınmıı Fuma· 
larıod o hana Hoıtraıer milea· 
seseıınıo yapıimaktı'l olan yu· 
vamızın kurulma m11raf,na 
yardun olmak üıere ( 50 ) lire 
teberruda bulunmaanıdanötürü 
duvduğumuz sevıuç ve tükara· 
nın ıletılmesıoe değerli i ze· 
tenızın vasatn olmaaını diierjz, 

Bafrada lik maçları 
Bafr l - Bugün ki lik 

maçla ında Bafr spor yaprak 
spoı I - l berubere kalmıt 
ve ençl~r birligi 1 - l Halk 
spor yeuilmi hr , 

Buda 
bir dert ! ! ••• 

Ya& •e kış eilenccleri bir 
birinden tamamile ayrabr. Bu 
iki mevıimde duyulan ve dü 
zülen e2lencelerin bam bışka 
tadı, ayrı ayrı bazları vardır 
ltlemeki:eD yorulan bir dımıfı, 
,ılışıııaktan bit"ialeımiı bir 
iaıan bu uğratma ıızıların& 
yok edebilmek içın ne derin, 
ne ıonsuı bir iatek duyar. 
lşte bu iatek kıııo 1ıtece top 
lanmalariyle yerine iıelir .. Za· 
ten kış aileler arasındaki ıa 
mimiyeti artıran, insanları bir 
birlerine daha çok yaklaf dı • 
ran, yakıolaşd1ran bir kol, Hr 
kuvvet değilmidir. Öyleki ge 
cenin ıouiuna , ayazına rağ · 
men yolda gidip gelen kadın 
h erkekli birçok kümeler ğö · 
rürsiinüz. Hemen hemen her 
çatı •ltında bir yıiılma bir 
birikme vardır. Bu toplanma 
lar1n bazılarında maaaller ıiy 
lenir. bazılarında da oyunlar 
tertip edilir. mubabaet i•teDi1 
diii kadar boldur... O da ılık, 
yak.&allll dolu bir bava vıordır. 
Sepette d;lai:ı ve canaız Kör· -
düzümüı. odunlar karı•mıı.da 
yaılanaa ıobaoıa eliade alev· 
lenmiı bir ıaz gibidir Ve ni· 
hayet b11 aile aamimiyetinin 
•erdifıi baz ve düzülen oyunla 
rın cıierlerimizio en derin kö 
ıelerinden koparıp getirdiği 
kahkahalar günüo bütün yor· 
iUDlu~darıua amanııı bir ka 
nat olur; Ooları bacaların kıf 
rıla kıvnla içkılıiı bir yürekle 
Jükıelen dumanları araııaa 
katar ve iÖtiirür .•• 

Y 11z mevaiminde geceler 
ancak uykuya Jeter. tsandaD 
ötürü bu ıhtiyaca kollarını 

ıündüı.ler açar. Ve bider kış 
gecelerinin bırakdığı bu bot 
lufıu yaz gündüzlerınin kır ej 
lencelerile doldururuz. 

T atıl KÜıılerıade ıehriD 
buoaltıcı b • .vaaından kaçar ye 
tilliklerin kollarına atarız .. He 
men hemea her çimenlik.de 
hır halkalanma görülür. Sema 
verler ka7nar, iramofoniar 
çalınır, oyunlar oyuanır ve ya 
zıa en tatlı m.ııııkiıi olan kah 
kabalar dolduıur ber yanı •.. 
Artık. ıiıde deiıl bir güaüD 
bir adnanın yorgunluklanudaa 
iz bale kalmamııdtr 

Trabzooda yaz baılayınca 
bir kıaım halk ıojukıu, :ıefa· 
noı a .. f Hyelerinde iÖç,cderler. 
f k.at oralara ıidebılmek içiD 
baı.ılaııoın ıııeri, bazılaranıud• 
keıeleri elvermez. Ve iıte bu 
kolcıan olanlar tatil güoleriPi 
deıuz k&yla,oda, değırmeodere 
de gcçırnler. Ya tsoztepcnıP 

denıze ballan yeşıllıkıerıne ve 
ya d lga1aua ho muıikiııue 

bırakırlar kendıleriai •• Fakat 
Bilmem bu leıleria orad•P 
kaldarılma" ve onların orala'" 
ra atılmamaa,nın yaaak edıl -
meai baıarılmıyacak dejiO 
güç ve paraya pula bakar bit 
itmidir ? .. · 

HALiT MUZAFFER 

\ ? -ı 
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~~~~~~~~ * :ı .--r••ı•r ·~ Paralar 
Her gün beş '- Akcaabad Bozkurt Varıon - ı PoJık• Z'>roj· 

• gazetesi frauuaıa finaQı ıiya· Kelıme . w • • ... ,., ınceliyerek diyorki:fraa Karşıhg-1 O T O M O B İL B İ R L 1 G 1 N 1 N 1a geçici komipiaezoalardaa 
- Altıncı Vste -

1 -Tadil etmek - 1 Dt:j':şm~k, 
2 - Aı.altmak. 
Tadil - Deiiıke. 
Öınekler: kaaanları aacak 
kam 11 tay deiııtire bilir. 
Son parti proıramıada 
pek önemli de;itkeler ••r 
c' ır. 1 k 

2-Takdir etmek Deier ·~~ 
Örnekler: Hllr, keadW ıçın 

r de;erler. çalııanlaı 1 er ıe.,. 
Bu it içın çektliiaiz ~ı.kıa . 
tlyı deierlemiyor deııhm. 

3 - Merhele - Yüir&m. 
4-Safba - Evre. 
S - TekimüJ - Evrim. . k 

T ekimül etmek-Verınme 
Ö rnelder: D•l itı büyü_" 

hareketin yeai bar yuli• ümiid~r 
Ş.mdi biz iokıı•f• ıkt aadınıa 
en naıık uf baa•ada bulunu : 

Ş d bll. eko OIDI yoruz ım ı 

1. . . aaı.ık evre1.ade 
ıe ııımıa ea 
baluauyoruz. _ 
Biz iakilibcıyız, trkim ü.cu 

' dcğıliz - Biz. devrimciyiz, ev 
rimci de iiliz. 
Maarif müesıearlerimiı, _ae~· 
gün, yeni hatnlerle, tekamul 
etmektedir - Kü tir kurum· 
anm,z, bergDn. yeai adımlarla 
e vrinmektedir · 

_ yedinci Liste -
1- Emri Taki - Olat 

Öınek 
Almanya , ıiliblan•akı., 
A•rupayı reni bir olat 
karıı11ada b11akb. 

2- Tayıa etmek-1. Belit•ek 
2. at.amak. 
Tayin _ ı .. Belıt 2. Atama o .. aelder : 
ı - Türkçe yazılarda, y~11~ 
kelimelerin kaUaait yeraaı 
eyi bilmek lizimdar. 
'• _ KoaıoloıluiuDa bay "" ... 
•H• atanmııtır 
Gnetelerde 1eai atamalar 
liıteaı buıüa çıkb. 

3-- lıtibaal et•ek - Türetmek. 
Müıtabııl - Üretmea. 
Mabıul ( ıeael olarak) 
O.üt, Oıiia. 

4-lıtıblik ttmek.-yoia1tmak 
Müteblık • - Y oialtmaa 

5- A?z ve talep -Sa11am ve 
ııtem 

Örnekler : 
Güdümlü ekonomi ıuaum 

•e iıtcm kaDualarıaı altüıt ettı. 
Bu yıl dokuma pıya111ıada 
ıuoum az, ııtem çektur. 
Tiirki1ede yoraJtmınlarJa llret 
aıealer aruında aaıi (meafaat) 
kavraaı yoktur. 
liaıbran yüı.ündea Anupada 
Y•lnıı maddıi ııkıab artmıı 
deiıldu; yiillaek fikir ye HDat 
Üı iiller&nıa de ıittıace azaldı · 
iuu iÖ! ÜJOIUZ. 
bu yU eadüıtri . iba.Mrimız 
ıç pı zu da, tar.m ( Zıra•t ) 
iırünterımız dıı pıyaaalarda 
( ıaıoet ) &öcmOftOr. 

Çank,rıJa yağmur 
<_:aakm l - 1.Jua ıhmize 

faydalı 1•ımuriar ya&m ftlr. 

Ankaradan Çwk.ıcıya 
Çankırı J - j Huııaa ta 

tıbıaac:a bafi•1- Ankara 
Çaakuı kezıat.aıı treaıle 7 oo 
Gen çok ıeı..cı ıejdJ ıez,cı!er 
•ktim ti&era aunılar aıaaıada 
Aakaraya cHhıdwer • 

~ Sayın Halkımıza ı·ta" nı ~ Ç•km., bir parıemeato çoia•· 
.,._. _.... luiuaa dayanmak auretile d"-

1. ·· h L 'Jj yil ulusun yarAlacı kanetleriai Oıoınobıllerimi:ı: dünyama en metin, en emniyet ı ten~zzu olo?Jouı e- topıkmak ıartiyle fiaaa• karı. 
ridır .. Şoförkrimiz kibar, temiz, her türlü İctımai terhıyeye. sa~ıh: ~e~- hklarını cıüzclte bilecek bir 
Jekine vazifezine aşık mal sahibi dikkatli yu~dd~şlardır _kı, hırhğım:iz durumdadır frank düıecek 
huoJarla bilhakkın övün~hilir. kurduğumuz intızam sayesınd~ A:1adolu- o.uraa altın blokuna hıtila öt-
muzun her tarafı iç~n nakil fiatlarımız~ herkesden daha ucuzdur . eki paraJarıu ıJ c1 <.1üfmesı bek. 

• leuebılir fak at zloty ayr• müs · 

He kesi, pek haklı olarak düşündüren , heyecav, endjşe ~e üzün~üJ~re 
sevk~den hır meseJe 'ardır ki oda uzak yakın b~r yerde~ hır yere gıtmek 
için binec• ği otomobilin su~eti. katiyt de sağla~ ve makı?ey1. ıdar~ ede-
cek olanın akh başında vazıfesnıin ehli direksı} ona sahıb bır şofor oluh 
olmadJğı keyfıyetidir. jşte birliğim;z herkesi hu . end~şelerde~ kurtardık 
memleketimız.te ( Bozkurt otomob;J birliği ) n1 tesıs eyled k. 
En yenı otomobillerimiz. dahi ate/yemiz.de ki maJıine mriteha .. ı•rm~~ larafındon t.ekrar 

telcrar inceden İnceye tetlıılı edılır, fr•n oe dırelt1i)Ot1 en ~•tın yollarda bıle 
lı .. tiyen bozulmaz., mokinuini itiare eden ıoför aitmd.,/ıi otomobilini 

hakkiyle biLir, otomobil direk•iyondalci ıof6rfınü tanı ... 

Akçaabad, Trabzon, Erzurum, Kars ve Anado!unurı her tarafına artık 

Emniyet ve itimadla seyahat edeceksiniz ... 
MERKEZr: AKÇAABAD . ŞUBESi: TRABZON Gazipoıa caddHi N9 3 ______ , 

Gayri m~nkul satış artırması 
lılabılleai Sok•i• Ne•i M.N. K.MU: L T. 

yeai ca•ai zir Denit P•ta H~ue 33 1500 M. Mullittin Zeytua!ık )!>4 2000 E. " 500 M. Korun o. 41 • " 1S7,J77,178,J79 1200 E. Uzun ıokak Haae •e 3 dükkan " 
1500 M. Fn·eak biıar Lazar oil• Hane 9~ 11•eader P•t• U ı.ua A ıok ak • 37 3000 E. " • 2500 M. Fıreuk bııu Leh oiJu bane Ye 2 maiaza 139,/40,/41 Luar o&ln Haae 89 400 " " Tuzlu Çeıme l'yatro H•ae Ye 1 ma;aza 5'1 2500 " Kuım •i• Leııı Hane 125 2000 R. Tulu Çeıme Mocıoı 119 300 ... • Hacı aJya 

" 32 350 • • 
il. Kemer kaya Adamci ojlu Haae 114 2 0 00 

Ayaıotirı Hane Ye 2 •aiıza 92,93,94 loo .. " •• Dabab hane Hüsam oila Haae s :oo R. iıkender pıt• Erzürüm 265 17Su E. • Tuzla Çeıme Tyatro 
" 68 200 M. 

DS:FTERDAALI KDAN • • 

Yukanda CİDI veaair evıa fıyazılı l•Jri meakul1ba •ilkiyetleri pefİll para ile OD btş raa 
müdddle müzayedeye çıkaralmııhr. tahp olanlann yüzde ye.ti baçak aibozitolarile birlikde 
ilaaie ıünil olan //-6 9~5 ıalı ıüaü ., at 10 da deterdarlıkda toplaaacak ko•iıyoaa maracaatları. 

3 - 4 

1. . o ~ Senelerdenberı TECR eE edilıb piyasamıza çıkdıkdan sonra 
GRİP hastalığın n memleketimizde ŞİDDETİNi KAY· 

BETTİREN ve vaktinde kullananlar GRiPE 
Yakalanmakdan kurtaran 

Grıpa karşı tecrübeli ve çok müessir 

Kaşelerini Emniyetle KtJllanınız 
. -. ~. -- '. . .: . 

1 
jl 

tcsoa kalacaldır çüakü zlotu · 
rıuo dorumu öteki paralarıL 
kıoden bem baıkadır . 

istıhlak 
Vergisi hakkında 

Def tek dar hkdan : 
1 Huir.cn 935 taribıadea 

tibuen Dhr,•ycte iiren 2731 
11umr0Ju ıst.ıdik Yer~ ıı kanu· 
nu mucıbıuce Demır ve çejık 
ıJe bakır •e mamaJitı Jeai 
ae~ nı.m mc.nu1111a alaamıı 
tır. Kaaaııun •er'ıyeti tarihin 
.dt'D ıhber,n • onbeı ,, gün 
ıçınde dcnur, çeJilır, bakır ve 
Wia:ıula ta iç,n beyaaaame ve-
ı ılcccii Hi11 olunur. 2-:2 

Kapalı zarf la 
Un eksiltmesi 
Askeri satınalma 
Komisyonundan : 

J Erziccan tümekl kıtaat ve 
111iieau"t1uı ihtiyacı için ka · 
pala zarfJa ~kıiltmeye kc.1aulaa 
~ 00000 kılo UDa ıbaJe iÜDÜ O• 

inak tayin edilen 2a·5· 935 
iüoüade taJibi çıkmadıiındaa 
bu kcrre /00000 kilo ua yeni· 
dea k. pah zufJa ekıiJtmeye 
k oaularak ihaleai 19·baziraa 
935 çarıam oa iÜDÜ aaat 15 
de yapılacnktar • 

2 - Muhammen bedeline 
iÖre iJk teminatı 900 litadır • 

3 - taliplerıa ıırtnameain 
iÖ•mek üzere her ıün ckıdt 
meye iıtırak cdccekleriaia 
beUi iÜD ve Hattan bir ıaat 
evveA kanunun tarifat dairuia• 
de tekhf mekduplarde tlmen 
kararıibındakı Hba aJma ko 
m;ıyonuaa 

olunur. 
muracaatları ilaa 

3-4 

Un eksiltmesi 
A::skeri ~atınaJma 

.h.omısy onuodau ; 
A - Trabıoa kıtaab içia 

kapalı zartJa eK1.ume1 koau· 
ıın takrıba ~Ö4 43,5 J1'AJ&k 
;e~S,ooo kıJo duacı ae•ı aaa 
tahp çıkmaaıııadaa yeaiden 
ekıutmeye kouuJmuıtur. 

6 - Şartaameai her &üa 
kom11yiloda parasız olarak 
okuna bıhr . 

C - Artırma ekıuJtme trab· 
zonda k•Jede ut&aalma ko • 
mııyonuada 8· Hazıran • 93S 
cuınarteeı iünü ıaat 16 dad 

ır. 

J) - Artırma Ye ekı,ltme 
k .. pah ı.ılJadu . 

E - Muvakkat temU..t 
2ı.:J1 lirıtdır . 

9 G5 - lstekJilerin 8. haziran 
3 cumilrlcsı günü aaat 16 
~an e•vcl t ekht JDekduplarate 
l ra b2oıı s.uoalma kom.ayoııu· 

il& JIUUtt~••tlara • 4- 4 
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ABO 

IYOL 

*1SHAS1 
4 Kuru~tur 

4 YUZ 

Seneliği 500, Altı aylığı 300, 
üç Aylığı 175 kuraı 

lliın •atırı 15 Kanı~tar Relılamlar 
pa:r.aı lıia tabidir. 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çıkar GaZE Eve MATBA Si 
i 

Tr bz:on İcra memurluıuo 
d n 

Gayrı menkulun bulundı~ğu 
mevki, mahalleaı ıokağı numa 
raıu 

bir bab m ğ z:a 
Açık rtırm ile par ya çevri 
lecek gayri menkulun ne oldu 
ğu 

aşcili ıokağında 

Takdır olunan kıymat: 
'O oo lira 

artırmanın yapılacağı yer 
gün, saat: 
Trabzon icra d iresinde 
6 - 7 - 935 cumartesi 1 J 12 
1- işbu gayri menk.ulun utar 
ma şartn mesi 6 6-935 tar 
ibinden itibaren 929 254Nu. 
ra He Trabıoıı icra dairesi in 
ıı. uayyen numarasındaherkcsın 
görebilmeıi ıçin çıktır. ıliın· 
da yazılı olanlardan faı.I ma 
lumat alma~ iıtcyenler, iıbu 

rtnameye v 9..:9 -:1.54 dos 
ya numarasile memuriyetimiı.e 
muricaat etmelidir . 
2- Aıtıraı,.ya ıştıuı k ıçin ~u 

rd yn.ııı kıymetın -"' 7 ,5 
n betınde pey akceaı veya 
milli ôır b nkaoııı temın· t 
mektubu tevdi edılccektırlJ ~4 
8- ıpotek s bıbi lacaldılarla 

dığer al kadarların ve ırtıf k 
h tlkı s bıplerının gayrı men· 
kul uzerınaeki bakıarını husu 
ıle taı:ı. ve masrata aaır oıan 

iadalarını ışbu ıı n t rıbınden 
ita aren yirmı gün ıçınde evıa 
kı musbıtelerıle oırhk.te memu 
rıyetamıze oıldumelerucap eder 

kai halde hakları t pu aıcıute 
sa ıt olmaoıkca aalış bedehouı 
paylışmuınaan hırıç kahrJar. 
4- (JöaterıleD günde rtırm 
ya iıtır k edenler artırm şat 

n meaını okumuş ve lüzumlu 
m ıu atı almış ye bunları ta· 
m men kabul ctmış aci ve ıtı· 

bar o.unurlar • 
5 - T )'lU edi en zamanda g y 
rı menkul üç defa b"'grıiduu:ao 

onra en çok. rtıran ılıale 

edılır anca ·rurma bcaeh 
muhammen kıymetan yüzde 
yetm.ş bt şıni ouımaz vey satış 
usıeyenın alac gına rucb nı 
01 o dıier alaca lııar bulunup 
t bunıaun o g yrı menkul ue 
temın eddmış aıacakıarıom me 
cmuuoo.-ıı taı.ıayaçıkmazs en 
çok rtu oıo t abnudü bakı 
kalmak u:ı.eıe artu ma oob1:ş 

gün d ba ttmdıt v onbcşınc1 
günü ayni aatta y;; p.uıcak aru 
rm da bedeh s tış ı teyenın 

l c ğına ıuch ni olan dıier 
lacakhlar10 o gayri menkul 

ile temin cdılmİf alacakları 
mecmuunciaıı tazı ya çıkmak 
iBrtıle en çok tirır aa ib•le 
edıhr. Loyle blr becıei elde e,d 
ilmezs.:: ıbale yapılmaz: ve aab§ 
t lebı cıüşer . 
6. - Gayrı menkul kendisine 
ıbale oıun o kım e derhal ve· . 
ya verılen mühlet ıçinde parayı 
vcrmcıse ıh le k ıarı fcsbolu -
oar•k cndisınden evvel en yü 

sek teklıf e tulmıao k mıe 
aızetmı olduğu bedelle alma. 
İ razı onasa, oDa raz1 oim z 
veya bulunmazsa hemen onbe 
aüo müddetle artırmaya çıka 
rıhp ençok artuaoo ıhale edi· 
lir ıki ıh le us Ddiı i fark 
!e ııcçep ~ü~l r ıçia Jüzde be 

Sevk edi ecek Jandarma 
e adını eksi mesi 

Trabzon Jandarma Konak Kumandanlığında : • 
J haziran 935 gününden itibaren 3 l m yıs 936 ıeaeıı 

nib yenine k d r bir sene müddetle açık eksiltme ısuretile Erı.u 
rum ve Erzinc na olomo'oillerle s.vk cdile.cck Jındarma eratı· 
mn leni mün•kasnl rı yapılacağmdan 4- 6 -935 ıali günün· 
den itibaren on beş gün müddetle ihaleye konulmuş c;lmaklil 
taliplerin her gün Konak dairesindeki ş . rtları görc~eklerdir . 

Rayjç m 1b ili üzerinden yüz ıckıen liralık temınat mu vak· 
telarile bi rlikte kanunı ikametka\ılarına ait vesaik.la beraber 

Ticaret odalarrnın kayıd l:u)undukları vesilialarile birlikde 18 
baıir n 935 perşembe günü sa t on dört de }rnderma Konak 
kumaıidaclığındaki komisyon müracaatları ilan olunur. 1-4 

Eşya a liy eksitmesi 
1 rabzon Jandarma Konak Kumandanlığında;ı. 

S H.ı7.ir:ı n 935 gününden itibaren 3/ mayis 936 senesi ni· 
h yetine k dar bir sene müddetle Tra.bzondao Erzurum, Erzın 
cao, , Gümüşb ne , Karıı , Kara öıe, Kızıld•ze. Erciş, Van vil" · 
yetlcrine evk edilecek Jandarma cşy ıoın çık eksıltme suretıl~ 
5 haziran 935 gününden ıti bareu on beş gün müddetle alenı 
suretle münakasaya konulmuş olduğundan talıplerili şüraitı gör· 
mek arzu edenler konak kumand nlığın ber gün müracaatları 
v., 19 haziran 935 cuma guoü s ot on dört de Jandar•a ko · 
nak liuaumd nlığına tem nal müvakkat olaraK üz yüz yctmıt 
beş liralık Vf'saikle ve onuni ikameH ahların sit veııkas·le 
beraber ve tıc.aret odalarında kayd bulunduk! r1 veıik larile 
birhkte müracaatları alan olunur • 1-4 

n ala sade 
yağ e silmesi 

Eksiltme 
Temdidl 

Lise müdürlüğünden : 
1 - Trabzon lııeai ve p n 

siyonunda 935 enesi bazıra-

inhısarlar baş müdür-
lüğünden : 

nıudan 936 senesi mayiı ga· 
yeıine kadar sarf edilecek 
muhammen bcdeh beher kılo 
ıu 57 ,5 elh yedi buçuk ku · 
ru dan l l 50 hralık ıamı 
-':ooo ilo mıkdauoda Vakfi 
kebırin en ata sade yağı 1-
6 - 935 t rıbınden ıtıb ren 
eksılmeye konulmuşdur . 

2- Şartoamesı her gün 
bedel iz mektepden alıuabılir 
ve görülebılır . 

::S - Eksutai~ye 17 - 6 -
935 paurtem gcnü aaat on 
dörtte L se bınasında v pıla · 
cakdır. 

4- Eksiltme açık surette 
yapıl cak.dır . 

5 __,. Muva kat t~minat 
aukt rı 86 hra 25 kuruşdur. 

6 - lsteklıler Tıcarel oda 
sınd mulrnyyet olcınkl rına 
daır vesık gosterccekierdır. 

7- latcblıler 24 o numa· 
r lı k nunun 16 net maddeaı 
abkamıua göre muvakk t te· 
mın tların• ekııltmeye başla· 
madan bır saat evvehn~ ka· 
dar mekteb kıt betine vere· 
cekdır • I - 4 

Hopacian Kara ve hava 
lisine yapılacak ınhisarlar 

ıdareıine ait tiıtün, müskirat 
levazım vesairenın nakliyat 
eksiltmeıi fıyat haddi layık 

görüimemiı olduğundan ih~ 
lenin 1..,. haz.İran 935 tarihi . 
ne rCJsloyan perıembe gunu 
ne bıralnldıgı ılan olunur. 

k yık ve h m 
tiye _eksiltme 
inhisarlar baş 

Miidürlügünden 

. 
1 

Pul tana inhisarlar idare in· 
den 1 tanbul ve air yerlere 
vapurla a-önderilecck yaprak 
tütünlerin ve Pulatanaya ğele· 
cek ( Şartnamelerinde yuılı ) 
eşy~ların kayik hamaliye ekıi 
itme i 4·6-935 gününden iti· 
baren bir b fta daha uıatıl· 

mışhr • 

Ballk, Yumurta, üzüm yaprağı 
Ve . eksiltme temdid s a ı r e 1 

Teminatı icmali Muhammen 
Muvakkata Be.tleli 
Ur K. Lira K. L. K. Kilo Cinai 

3 38 45 15 300 Balık palamut 
3 38 45 ıs 300 Balık kalkan 
3 3~ 45 30 150 Balık kifaı 

3 94 52 50 35 lSo , Balık lnrek 
1 88 25 25 loo ~alık yılar 

28 43 75 25 l75 Uzüm yapraj'ı 3 
30 4 8 5o Buiciay temiz ve eyi 
38 s 2,5 2uo Çıra yaih 

21 280 1 28000 adet Yumurta 

• MÜDÜRLÜGÜNDEN: LI 
Açık eksıltmcye konmuş olaıa yukarda miktari, auh•'!'men 

bedeli, tutarı mecmuu ve temıaab muvakkataaı • yazılı ÜLüm, 
yaprag,, Uuğday, Çıra, Yumurtaya 'üıülen peyler haddi fayik 
görülmediğıudcn Palamut, K lkan, K1fal, Lenek, Yılar bıhkla· 
rına t lıp ıuhur dmeciiiiıaden komiıyonca on gün müddetle ek-
slltmelerınin tcmdidıne llarar vcrılmı~tir. 10·6 ~35 Paıartui iÜ-
nü snat 14 de lise b1na1ında ibaleaı yapılacaiıodan iıtekhleriıı 
muraca darı • Şartoameler bedelıiz mektebten ahaabilir • 

tamir . . 
ışı Çifte minarelerin 

;Erzurum 1\lar~f Müdürlüğünden : 
Keşif bedeli ( 16100 ) lira olan Erzaram a•arı atikaJau 

çifte minarelerin tamir iıi 11 hazıran 935 d• En.urum maarif 
müdü.rLütiınde saat on dört Je •apalı z.arf . a•ula ile ilaalui 
münakasaya honulmuıdur • Münolta•aya ır!rmelt istey•nlerin 
ahkami umumi)'eden ""ıka diplomali mimar ue yci miıhentli• 
olmaları ve bu gibi ehemmiyetli iılcrdc ftılıımıı ue Jevlat 
in,aatında en aıatı on bin liralık iı wyapıı buluntlaklarına 
daır komrsyona ve•ıka aö•term~leri ıarıtır • Muoakkat temii 
not mıktarı ( 1201 ) liradır • 

Yukarıdu sılaıları hai:r. bulunan İ•tekliler krıifname, lenn• 
şartnome, mukavele ıartnamesini Ankarada maarif oelcaletin. 
den , ııtanbul ve Etzarumda maarif müdiırlüjiıntlen paraıı~ 

olaı·a ~ alabilirler • 2- 4 

Gayri menkul icar Tenıdidi 
icara 

Mahallesi Sokağı nevi n: L. T. 

Es vak ısıra mağazal r maiaza 146 130: E 

n 
Ayafılho 

)) 

kasim ağa 
pahta 
kalafk 
coşer 

,, 

~ » 145 
» p 2aı 

erz.ürüm uı 32 
» kahvehane 33 

Lezgi mai aza 143 
» baoe 123 

aamar emlik arazi 88 
m hıışa » 2 
elmalık » 19 

125 
280 

40 
20 
80 
20 
80 

lSo 
150 

• 

R. 
M. 
E. 

EFTERDARLIKDAN ı 
Yukarıda cins ve saır evaafı yaz.ılı gayri meakulun icar te11tdit 

ınüıayedesiode talip zuhur etmediğinden 2S 6 935 tarıhine ka-
dar bır y p•zarlık aurelile icara veriltc~iioden blid olanları• 
bu müddet zarfında defferdarlıi• muracaatlan. 3-4 

ıA 
lialkevı reıshğtnden : Gayri menkul satış artırması 

Evimızin çık olan on e 
lira ücreth katıpliğıne ıer ıtı 
baız otta o n. ulu oıtırmtf bar 
lJay n alın C•~ıLaao ısteklıle 
rin cnsou 15 ö ~:-ıs günlemen 
cine k aar muracaaua ısımte 

rini yazdumal rı ılan ulunur. ------------ten he p olunacak faiz: ve 
dığe znrarl r yrıc hü me 
hacet k im ksııın memurİ)eli 
mizce alıcıdan tahııl olullur 
madde( 13S ) 
gayri menkul yukarıda g'ôster 
ilen 6 7 -9.jS tnrıh ode trabıon 
icra me urluğu oda 1nda işou 
ilan ve gö terileu rtarma şar 
tuamtsı dair s· ~e •tıle.c ~ı 
ı:Iııı g lıuıu r , 

Köyü Mevkii • DO kıymeti mli T ne•ı 
Lira 

Sa mat uksai kebir Gorğorli emlakve arazi 14• 585 ll. 
Munda yeni köy Zıftelık hane ve tarla 499 160 M. 

e ki kili e kilise tarlaaı " 
26 " " ,, 40 !oo Kubla terzilik emlak arazi " • 14-18 250. E· 

Kan " " ,, 12-16 28·31 445 
11 " n n " 

Koh li • il 
,, 170 M 

" f1nd•khk 300 M " " " 75 M Komera_. ,,dört dunu kıluıe ve bir dö. avla " 
A 1 D A N • ' • Yukand cio ve sair evs .. fı ynılı g yri menkullitın mülkiyetleri peıln para ile onbeı ıUd 

müddetle müzayedeye çıkcrıhr.ıştır. telip olanların ~?,buçuk diboıitolnrile birlikte ihale taribi ol• 
ao /9 6·! .;S çar unb üoü a t 14 de defterdarlıkta toplanacak komiıyona muracııtları. /-' 


