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tehlikesini 
bi en üye 
yazdahm 

ilk okullar 
Küciik Okurların 
Esc;ıli iii tehlikededir 

C) 

Haziranın sekiı.i oldu, ilk 
okulların tatilleri hakk111da 
henüz bir tedbir alınmadı. 
Malum olduğu üzere 42 hıfta 
kaydı, sorum üzerinde mut • 
lak bır amil değildir, muhitle· 
rın mevsım ve eıenlik bakı
mından özelhlderi vardır ki, 
as1l amıl onlardır. 42 hıfta 
haı.irauın otuzuı:cu iÜDÜ ta . 
mamlanıyor d iye 8 9 yaş 
larıodaki çocuklarJ,büyüklerin 
bıle dayanamadığı bu sıcak 
günlerde tar ıınıfJar içuı.de 
peıtıl yıı?nllua çeyırmek h ı ç· 
de doiru dei.ldır. Zaten ya· 
pı1ııhk ve kadrosuduk yüzün· 
den mevcud sın ıflar tı kabasa 
cioldurulmuşdur. Elli çocuğun 
oturmuına yctmıyen ıınıflara 
ıeluen çocuk tıkılmışdır. Bu 
körpe vücudların, kırk iki haf· 
ta dolm&mı ıdrr dıye bu fena 
şartlar içinde sıoıfJır• bağlan· 
m luı yurd ıçın fayda değil, 
hcw de çok z;arır jetiren bir 
it ve gidişdir .. 

Adana ile istanbuJ, mevıim 
özeUıi• bal..ımından bir olma-
dı . 1 ıııbı, söıaehmi Erıurumla 
T g 100 da bir d.eiildir. bal-

ı a d . 
bu ki Erzuı um ilk te . rıaat 
meclııi, iıtanbuluD ve bnçok 
illerımıı.ıa yaptıi• fibi hnira· 
nın barinde ımtıbaalara bışlın· 
m .. ftıı: a ve 5 huıranda da 
okulların tadıl edıJmeaine ka· 
rar vermışdıı. Er.ıurumda ken· 
dıaı gösteren bu ıcab, biç 
kut"u yoldur kı , ilimiz ıçıa 
daba çok böyledır ... 

ü1'ullaramız, llDlfJarıD duıu• 
mu, uenhk bakımından ıöyle 
bır teftiş edılıe, itkilıi.ı olarak 
hemen tatıllerıoı ıcab etdırc· 
cek raporlar verılir. Hımiz:de 
baskın aı cakiar baılamışdır , 
bava deiışı&dıklerı ço dur • 
ıularımız ner çeşıt baatahkla· 
110 tohumlarını taııyan mıkrop· 
larla doludur • ve uteJık dedi· 
ıamız 2i 111, sıoıf Jar da takiıl basa 
aoımuş, aoldurulmuıaur . bu 
fena ıaıUilf ı~ıode çocuklar, 
eıenuıderıaı koruyamaz: Ve 
kurt.uamDı.iar. liu körpe yav-
ruhınn çekdıi• 11tıraba acı· 

yalım. 
.Bızım de bir ilk tedri11t 

mcchaımıı. vardır, yurdun her 
yönüadekı meclıslerın taşıdıjı 
aalahayetlen ve ödevlerı taıı • 
mık.dadır. Maarıf müdürümü 
zü bu çok öaemb ıorum kar 
flıloda ıliııız iörüyoruz • 

S.y1n ıl bay vekılımiıden 
Öoemltı dılerız : Tedrıut mec 
hıını harekete i chrerell yurd 
çocul:ı.ların1n t:ı c: nhkleunı kur· 
tauıo. Keadı erı de çok iyi 
bilir Ye tıadır buyururlar ki, 
eylfıl baııuda okumaya ç;ğrı· 
lacak ulan çocukların, teınmuz 
batına Ladar tutulmaları ıe· 
rekmeJ.· Ve baıka hiçbir ıe • 
beb olmua bıle ıki aylık ta 
til yetmez: DU t§e. • 

p 1.;,K.E.R TUMA Y 
Knkalı•ı~ oflu:) 
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~n~•~7U~~~; ~;•~e~:.;,~ı:~.~.~.~~r ... / 
ret Si/ayın baıkanlıgında top Kamutay c•rıdan •onra , 
[anan kamutayJa Arıka.ra ay danw haatalıf(rıd'An memle-
dın Bur•a Diyarıbekir Edir- ketleri karıılıklı korumak tiz 
ne i•tanbul iz.mir Ka.tomonu re y::ıpılmıı olan ar•ıulusal 
Konya Bolu •onat okulları- •öz.leımenin O'laylanma•ına 
nın kuroğlarından başka bü· t ı!Jabet ve ıu'!Jeleri •anat ları · 
tün eıya aoadanlık makine nru yapılma•ı tar~ına dair 
11e ökretım koyar/arın biı'gi o an kanunun dördüncü mad 
yonetım ve para iılerirı ın ciuinin cleğiştirilmeaine aid 
kültür baktınlığınca görülmr:•i k anunlarla •ıtma ve fren~i 
aiıllar kar.u:ıunun bir iı ci htıkkındoki kanun da ta•-
madde•inde yaz.ılmıı olan 11ıb etmiıtir . bu •onancu ile 
müddetin beı yıl daha uza· kinin ve muıtakları ile milh-
tlima•ı cümhur baıkanlığı lerini ve başk.11 ıpuifik ve 
dairHi teıkilôtı hakkındaki aentetik •itma ilaçlarını ve 
kanun beıinci madde•inin bunların haz.ırlanmrı şekilde 
detiıditilmuine aid kanun olanlarını ve neoıalva,.an 
laychaları kabul edilmiıtir . ile ayni veya benzeri tertip· 

Belediye kanununa elt ola- leri olan auer. obanz.ol mü 
rak taıııib edilen bir kanun rekkeblerini ve bunların h~r 
layıha•ına göre belediye lıa· tiirlü .'iıpenciyarı ıekillerirıi 
nanu tatbık olunan ve nüfu•u ve lren~i tedauiıirule kullan•· 
on binden yukarı olan yerle· lan bi:zmet ve cıva milhlcrini 
rin harıtn 11e mastakbel imar ile bunların mürekkebl-.riyle 
planlarını ve içma •uları ile haz.ırlanmıı ıekildc olanlarını 
lallam ve ıpor meydanları memlekete •akmalı oeya m• 
iılerini art rma ek•iltme ve mleltet içintle yapmak ve 
ihale kanunu hukumleri çer- yaptırmak Türkiye kız.•lay 
ceou~nde yaptırmak ha•aıun cemiyetinin monopolu altına 
da iç iıleri bakanına izin alınmalıtaclır • 
oerilmelıte oe bu işlet' içinde Kr matay pazarteai IIÜnÜ 
bir belediye ımar heyeti foplanacakJır , 
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SİVAS 

Balkevi köylerde 
Sıvaı 7 - Halkevi k&yl6 

ler kolu bir ıekız kişilik: mü-
nevver bir ıuıup He Kayadibi 
nabiyeaın : giderek dört köy 
de 16 ..fakır çocuzu ıüanet 
ettirmiıcilr. Bu çocuklara ye-
mıı ve takım elbiıeler vererek 
sevaadırmiıc' ır. Dıier kpy ço . 
cukla~aaa da kıtap kalci.D ve 
aaire dajatmı1d1r. Yıne bu 
cıört köyde üçyüz kiıı üıerıa· 
de ııbbat yek.tamaıa yapalmıı 
icabecea tedbirler alıamııdır. 

Gurup arasında , buluaaa 
doktor 6aarı köy kadınlarnaa 
açık cır dıUe Hihk _bdiıleri 
ıöylcmııdır. Gurup tuı.ua ucuz: 

Yeni Fransız 
Kabinesi 

Pariı - Yeni kabioe da 
ha bu geceden toplanmıt bl"· 
kanlar bükiimetia biJdiriii 
hakkında ıörüımütlerdir. Bu 
gün yapılacak kabine toplan· 
b11nda bildirijia metni karar· 
laıciırılacakdır. 

İrtihal 
İlimiz tapu müdürü Bay 

T ahıi• mudurnunun büyük 
i.:ardeti Bay llasanın alaıe/airde 
irtihaJ eylediii dün keadiıine 
gelen teljraf dan anlatılmııdır 
ödev ıever tapa müdürümüze 
taziyet beyan eyleriz . 

QIKiŞ 
Günle m , z 
H 'rn t t 1rı'n pnzar o'mık 

do yı :y • 7"'t mizıo çı kış gün • 
l eı dl'gış · i . Bund~n soara 
gret mız cuuı ~ t tesi ve çarıam ba 
gü 1leri ~ık, cakdır. 

Kardeş İ ran Şahinş hi. in Tür-
kiye hakkında değeri' söylevi .. 
Şapka geyilıneciiu in karara bağlaıın .~H emr ed ildi . 

r amut a) la SayJa, lar baş3çık huluuaca k .. 
Tahran 7 - Hus si muba· 

birimizdec 6 b zirıın 1935 lran 
kamutayin.n onuocu devresi 
Sa m j ustc Ş hioş" h tar•fm· 
dan açılmıştır aç ış söylevleri· 
nia siyHal hımmda en bat · 
ta 1 ürkıye İr. n ılgılerini anla 
tarak ieçmiı ı.amiln J arda bu 
iki devlet ılgilerıoin tam bir 
dostluk yaratmam· ı olduiun-
dan üzgün bu ;undulıeıamu her 
ilu tarafın gös terdıği eyi niyet 
ve ıeniş çahşma souucu ola· 
rak arada iyi bir dostluk bat· 

Bir vakanın 
tavzıhi .. 

Ankara 7 - Haber gaı~ 
teaının 6 6 935 nuıhaaıada 
ueıredilen aaıo vaka11.n1n oluş 
ıekli şöyledar:sasoa ka ymakam 
veiulı Rıdvan s 1yım ve gızlı 
aufuı yaı.ımı ışlerı ıçı n '/. /.S· 
93) de yanına arsoa ııufuıu 
be1edıye kitabı mauye tahsıl · 

dara ve jandarma kumandanı 
ie bir muf nu alarak ıoy 

köyüne i•tmıf ve bu ilöyde 
ıkeD baroat k.öyıülerı tar f,a-
daa keadı .köy!eııne davet 
edılmııur. kaymakam Yekılı 
bu davete j •ndarma müfreze 
ııaı ÇOll gcrıae bırakarak ar· 
kad•tlarıyte berilDer iılmıt 

ve ıtceyı harballa ıeçıu11 ııt1r 

ertesi iÜD kilyden ayrıhı aka 
bınde yerh mcmu~larla bazı 

köylüler aruında ıabıi bır 
munıı.aa vukuu ı raaında kay 
ma"am vekıh ae oıhamekıız ıa 
yaralanmıt ve ölmüıtür ıebit 

olmuı Ye ııkence &oımü, jao· 
darma yoktur . 

Kızılay 
Hafcr-;, 

9 Haz:iraudıı l::nıl r} aca k 
Kıı.ıl Ay haftnaı için dün ak • 
ıam balkevinde bır toplsntı 

yapılmııtır . 

l1tdığmı Türkiyeve ol c g z'le 
ri ve cumhur re simiıle görüş· 
t"tP)erin n kt m ti ve bu ko· 

DuşmaHıun bü ün anlu şmaz:lık 
l.P'ı ortadan kaldırarak yerine 
dostlu k ve kardeşlik izler inin 
yer tuttuğunu ifade buyurmuş 

1 rdır bu yılın yeni karnrların· 
dan olorak bundan sonra say· 
l ~ı rıo ı "ınucayda başw çık 
bu!u maı nı ve yarından 
b"şl'y u k ş pka geyihLeaİnİD 
k rara alınmasını emretm'ş\er· 
d tr . 

yurd aş 

1 20,000 li ra verd i 
Aııkarn 7 - H ava tehlike. 

•İni öıılemtk için Türk hava 
kur umuna 120 bin liralık bır 
yardımda bulunmağı ~üldenen 
iı: ş aat müte .. bbıdj b. A bdur· 
r bm3n N c i Demirıi bufÜD 
Türk hava kurumu merkezine 
yükeniııi tesl'm etmiı ve ku 
rum b ş~anı b. Fu .ı t Bulca 
k urumun murauı mıdaly.aaıaı 
Ü. Abdurnbmaoıo göjaüue 
t..karak kendısıni kutlu la mıı· 
t ar li Abdurrabmaa bu 7ar• 
aımda haç bır uınomalhb ol· 
maaıi Dl •Öylıyer wk büyük bir 
• lç alııt iÖDÜUük.~öıtermııtir • 

Hava 
Tehlikesi .. 
Ak ~anik i toplantı 

Dun alcşam h alkevinde 

ladıjınl köylüye mujdelemiı 
ve mujde bütüa köyıuıerı ae· 
vıadirmııdır. · 

Köycüler çalıımalaruıa 

GÖRÜŞLER --- - DUYUŞLAR .. -- - --

ilbay ve kıhmıı bay FehmiDİD 

Bııkanlıiı altaada yapılan ıe· 
ue1 toplau tı da il imiı.de b•va 
teblikesıoi • bılenler üyeliiiae 
yazılacaklar tubit edılmit ye 
yırın Ş .ır alanında , yapılıcak 
g enel a-o sterıı toplaut&1ıada 
olacak ışler ıç tn projram ha· 
zırJıam ş ır. HaYa t ebhkeaini 
bhenler uyeiıiınc ılımizde yal· 
iık 2o şer !ıra teahbut etmek 
le beraber ayrıcı / oo, 300 

Soo, looo, 1500 hra da teber 
ru.ıatta tu unac&k yurdaever, 
vataopen er zeng nlerım z pek 
çoktur. u ... ıoo bu n t aa lf İD 

de hıç bır ılden ieri kalma • 
yac.kdır. 

baıka aabiyderde do deva• 
dedcekdir. 

Hava tehlikesi 
A yvahkda çalışma 
Ayvalık 7 - Düa Ayva 

hiımııda bava teblıkeaıaı bi • 
lcaler kurumuna yazaimık için 
balkevı salonunda bır toplan· 
tı yapılmlf baıoakaalmıı Ge· 
neraı lımet foönünün ıöylrvi 
ılbayuuıı tarafından okunmuı 

ve yurd borcunun ödenmeai 
her vatandaş .içı11 en önemli 
bir öcıev oıcıu2u aalatılmııdır. 

Toplantıda lu,u1aanlard•D bu 
güa 67 üye ve 2095 lira nr 
DıeJİ tH.hhud ediamıılerdir. 

Oye kaydıon devam edılmek 

telit. 

Ya.&an CEVDE l' ALAP 

Hava tehlik~sini bilenler 
Hava kurumuna üye yazılmalı 

Cumur reiıimiı Ulu AtatDrk, 
Bıı bakanımız lımet İoönü, 
parti ıeael Hkreteri, Türk 
Hava kurumu geael başkanı, 
Bütün ıaıeteleriD 1aı1ra· la11, 
ve ıonra bükümet ve U.uaun 
diier anlayanları , bilenleri, 
riirenleri bOtün uluıa en gir 
ve açık bir anlatımla anlatm•k 
ıöyleyimle ıöylemek iatiyorlar: 
« Türkiye karadan, denizden 
ae kadar ıüclü iıe hayadan 
da o d~rece iÜçleamek ibtiya 
candadır. TOrkiyenin hu1riin 
•• yar111 için karadan •e De· 
niı.dea ıetecek her türlü teh 
lıke ve zorlu"tan korka, ~Uf 
ku ve penaıı yokta,r. Tnrkiye 
bu yöadeD baıırbkb, •e ıBcll 
dilr. Fakat Torki1cdıa ~uJb 

dOıiiodüiü, çekiadiii, h azır • 
laamak ihtiyacında bulu uğu 
ult güç hilYa gücüdür. İş e 
Türkiye baYadangelecek t ebli 
keye karı1 iÜçsüıdür. Türkıye 
nia b;vası açıkdır. 

Türkiye handan teblıke • 
ye mu uıdur. Bunu en sala -
hiyeth batl ;mmız açıkca bıl • 
diriyorlar. te hlıkeyi u ' usun 
bilmeaiaı, anlamasını , kavra · 
masını önemli •e i erekli iÖ • 
rüyorfar. 

Hav.lda tehlike Yar de· 
mekde ve ulusun dikkati:ıı 
çelnp~kte, yardımın• iıtemek 
de uluı içın, vatan i~ın yarar 
lık bulunuyorlar. Eier 5 o o 
kaaadı bu ulua elde edecek 

-Ar'9c111 ikinci ) üz.,i~-

ilk okul 
öğr~tmenleri 
9 bin lira veri\ or 

~ 

lhmıı.io b .. tün ilk o . ul öa· 
retm nlerı ılım z ö el l öneti • 
mınde o n u m s' ccı bedeli~ 
alac•ııd.u ı 4 i h va kuru ı.11ut a 
t rket m şlera r. Tutura dokuı 
b ~ d\;n art k lir&ı olan bu para 
yı üç taks .tte bav Lu rumu 
öz.el l önctım den alacal:tır. 

ilk okul ögretmc.n:eri Bu 
aut'ellc ha va tehtıkeıioi Bfü D 

ler üye' ğıoe ilk t aksit ~o '" 
lira teQbbut etm~ k: iUn.ttlo 
) r.ı.lm ıılardır. 
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Ağaçlar kalem, yapra r. 

lar kağıd denizler mu-
rek p olsa . . . ·. . . . . 

Ağaçlar kalem, yaprakl';ır 
katuJ, denizler mürckep ofaa 
elemiş, yine bitmez bu derd-
ler •. belki öyledir, bu ilin, 
hele kentin hele bu kentin , 
öyle derin derdleri, öyle kale 
oc kalem~ alınmadığı , öy[P. 

ele avuca •ıtmadığı icin bitib • 
tükenmek bilmeyen , bitib tü· 
kf'nmediği için her aün ' her 
adna, her ay, her yıl temcicl 
plavı gibi tekrarlanan iıleri 

ve yanlış gulışleri &1ardır ki , 
11erekden ağaçlar kalem, yop 
raklar kiiflıd ve denizler mu· 
rekep ol•a sıralanıb yazılma· 
sına yetmez bunların . . • • 

Sorularsa nedır bunlar 
diye, başda en başda •u ışi 
gelır. , get;en gun sayln '"r· 
bay , Ji.mın v Raaın bır ıfa. 

de ıle anlatı,,orau ; « JJc er· 
mendere au)'unun oır ıyıLıı:ı 

varmıı., lftnde tıfo mılu"bu 
yaı-atmıyormuş. :,ebebme ge· 
lıncc o da şu ımış, bu su)un 
ıcınde 6yl• adları li.onulma· 
' 
mış , oyle yakaaı ac;ılmamış 
feşui çcşuı mtluopıar varmış 

aalla cıogruiu ou su ocşu 
oa,ına ovtc oır muuop ım ş 
kı~, ııta mıkrobunu aamy~de 

mahuu nabuct ccııyornıuş ... » 
Oyıe deııL mıya , hat uc: 

maaıahaı t>oyle otulic aız.,. 

na mı auşmu~ o hto mııuo· 
par.un kı , '1armıuııLaın bu 

suda ! 
Hu eunlcrde )Of seb:r.ele· 

rin,yaş me)'vatarın u.ıtermm 

çıtı so;tıtdıgmaan , ou ıştere 
au.hı hu; mı hıç ataını aiC 

scdoırıı edıtmeaıgınaen sık 

aık, '"c:ı acı ştka)e:l edenler 
fO~ataı. Jsu şıA.ayetcılcr, e er, 
ııloya ıutulur uz. dı)ic korR.u· 
yortuna kaıllma•ınt...r, meı· 
hur degernı~ndere suyu ıte 

bunları bır Rer. yıkamak ka· 
fıcıır, aebzelerın , meyvaların 
iutunde > uva yapan tıf o mık 
rOp/.a.rı hemen pılını pırtısını 
ıoplamu a mecbur '""' ! bu 
bır ...... 

.Yme tiOruluna nedır, dı> 
tu işler ? hemen Ji.urııtıya • 
hm su, ıluncıaını, aautaıüz. ya· 
pl yapına &1c yapdırma ışteri 

tf<!Jlnl eaer : ~O) le RL, uak 
Cıyle uz.unsokak yolu mu, 
zano• kopıu u mu, ya o ya 
o, ycılıud /\em o he:m o, yapı· 
lır tieya kuruturl..t:;n o zoma 
nın ıierı gcte:nlerı çmı.şLar 

Dgızlarını, b"şlamııiar bagır
mo)'a : c Atuıh ı.lluh, bu ka 

dc.r da genışlık oıur rr.u, at 
mı koşduracogı:r. buralarda?!» 
gel zam n gıı .zaman ora~an, 
•ekşen yıl mı,,.yu;;;. yıl mı sec • 
di, göruyoıuz kı, duıunu, 

haia o ı.uıur.üı, gldıı hala o 
gidıı,duıaş hala o dcıruş.Hal 

bukı o acorın n ktl vaadala· 
. rıyiebu günu11kulc1 göz önune 
gehrıttrse yme bızter aybe 
<ie.rı:paı tryı. o zaman bei ı, 
&rcıba ez )Okdu, ıımdi ko&ko 
caman ue dapciara.cı •okak· 
lard kuı gtbı ucan kamvo 
netler oq ~ ' -r. uQ yottara bu gu 
nun vaattalat 1 den I kl •' çocu cı· 
rımız bılc ••aa:nı.)•or ,. , ••aamı· 
~·or. Öyl dır ama, hele fu bir 
j i 1ıldan berr ıchird 

• r 
• • e iŞ r~ 

An kar - C.H. Partisi 
genel yönetim kuruluod n : 

1 - Genel yönetim kuru 
Ju bugün topl D rak Aoak ra, 
B lıkesir illerinde açılan üye 
tiklere kelkit ilcesindc çıl n 
başk nlığ yerleri de bildiri • 
len rk dnşlartn tayinleri 
onaylenmışdır. 

2 - P rti kcıruml noı u 
ıum bes p ve çaiışiş b kıml 
rınd n devamlı bir teftiş 1 • 
bnda bulundurmak içın u 
yaz tatilinde bu yoldan ç lış 
maya baş! masını on*lyl mış 
dır. Bu suretle bu azat ftonun 
d illerin ynr•sı teftiş edılm;ş 

b11lunacakdır . 

aşbakan lsnıet İnönü 
Ankaro 6 - Baıf.a an la· 

mt'll lnöriınun memleket ha· 
ricine yapacogı •c)yahotlere 
tlair gaz. t lcrtle yazılan ha· 
berler hakkında hic bir ta-• 
rafta ma ümot yoktar . 

Kurak , buğday ve 
ekmek fıatları 

Uıak - haoanrn kurak· 
lıfı d€vam edı,.or bu yüzden 
b•gda) ın vearpanın fıatı ) uk 
şelm şdır. bırınci ekmeğt, kı· 

loıu 9 ıkıncı ekmeğm kılosu 

da 7 kuraıdur . 

ı: agmur oımasa ne 
olacakmış 

Çankırı 6 - Kuraklık 

namı gösh.:rmıştır aunkü 
gün aiış verış yertermde uru· 
nun cıe erie:rı yu;ı;cie .iCJ R.er-
ıuınae yuR.setcıı hayvan de· 
gerı yuzae ~U auşıu §U ı.un 

ıerıııae ')'Cl mur atmazsa .za. 
hıre yuıu tecekhr. 

Uu~~ltıne 

5 h zn.o ~~:> t .. rıh ve 
:..Cı l ra.ımarır.ıH LUSlh.m un 
uuncı aı u,tcııuın bc:şıocı autu· 
DUDQ \tSUd bır deıtJDt.fh u y 
ZllllD "/, 1 ıDCl tır.Dlll aorau (;.U 

eh eıı oa aa 01 c kco 
ocıa y z.ıimışaır. 52 ıucı Siitl • 

rıo uçuı.~u Kcuwesınaeıı son· 
ra l eııauma j oll uu;:ı 5sıta· 

rıo aırıncı c:uıucauuıcn c vc1 
L butuo J keumcıcrı ıı.onul a· 
mı , allwış <iOHlUGCU '" trlD 

ıiii.ı.ocı l IIıt.sı cayhyc:1crıne 

oı ca kco li yh)eh::uu.ac f<:: • 
! ı ae y 2.lallll§, J 't 111~1 •tır 

ou~ oııra ne y xık kı o ilflll 

Uei:ırmenc ere ı aı ovcK, 
c.;fe \i c oıt bsıo a b111Uk ic le· 
rı)lc c.oıu, çea.ıimcı pıs oır 

k,oa..uyıa .. luıaır. l..UD.ılcaı 

bar yanllşhk Eaonuı.ıda u nıl • 
mış ve ., o ıt:ca a lııan ı ıncı 

ııcuwe sı .u. • 1ı.ıu uı. .. c keD 
atılmıuu 5U1Uı fthha.ı.cu: aızıı -
mı cıu t .. saılı eat:r ozur llllerız . -----------
yapıtun ye pılur , görutuyor 
kı oır •Q1&t&11& &.1uı:: J ut llQURı 

vermıyor, o ,;er "'ı;J uace oce 
kı ce taeve.aıcnı) or, citır~en 

bır yarııc.ur OQ~Cı)ur, c;ıman 

ftUQt bu fır .ıtır aı')'ereR 

paçalar •ıuanıyor, bır ış Ilı, 
Çm ifil, Jupon ııı g.bı lfln 
c.ıt:n p~ıtmuz oluyor, ı~ aıı 

ranm, aı pııırcra.n, ldliaı ne 
&or u uar, ne l.oıku ! ! J:u 
şuıum 5ok kop•oldı, ıonu 

geiec k ıayıda • • 
YOLCU 

YENIYOL -------
a ş r 

Bütün sınır bo"unca 
İtalyanlara ~aldı m ... ıa ! 

Roma italy ·ı 

s'ıtao arasıod ulusa\ 
s ni incelenmek üzere ıtaly 
fr .. nıız meril: n umisyonu 

uo to:'l cmaya b ziri cdı -
bu sırada somal s n rıncla 
hnbeşlPr yeniden ıt y r j 
d rmılruma aaldıt şl d 
roma g.zeteltri bu dan h be~ 
mist nı de it Jyııy k rtı v n 
bir düşmnnlığ nı hab ş b~ f 
metiııin de sı ırda ~u r. 
tutmaktan el sin o d g1.>nu 
bir belgesini görre~hted r 

Gazeteler ıt iv a 
ka şı yapılan 

d EUI U C 
modern & aı h ı. 1 y ıı.ı. .s. 
veç leyetı b•şk 1:11 1 y l -.c 
vırgın D rcsmını b.s r k ab 
yın verdıgı cıegcrlı dt;ulerıo 
geniş bir t rıta tatbık edıl ı 

ıııni görmekle me nu oldu-
ğunu yazmaktadır . 

Trıbuni& g .. zatc.sı ne ı l-
yan aulaşmuzlı21no ene • 
1111 bıal surdı buıunduiiu .. u 
y :ı n k oi~ or kı : ) a h ş 
ııtaDlD .. ıtaıyay saldırma 

arzusu kml'1cak ... ve habcşsıs· 
tan ıta.y ııııı b kl una t nıy • 

&it yabudaa ıt.lya atrı d 
her türlü sıyasa! faalıyeıten 

vaz gececekdır • 

Pazar günleri 
Ankara - Cuma günleri 

yapılmakda olan aı koşuları 
tatil gunlerinin üCfitfmest 
üzerine pazar ünlerıne ftV· 

rilmiıdır 

. 
1 

y 

o n l c.. 

' 
n Habe, 

l 1 r i ırgılter 

o .. ff n ı; m"'de-
c..cı olr-r ytJn. 

tt ~ h lde 

ıt t nı l ış.erı· 

C. ıl l. 1 UU1 lJ ti&· 

g .ı y J. r .ı aı) 01 k.ı ın ~ıtte. 

L a .aıutuscıl muna 
u.:r d lil cı tanı· 

nan h Ln:tıı a cdc.cck 
yatıut "~ ı rıiy > c:. ~'Uf( hu· 
b şs •La ı a flırfoıtı ı .t C.flk.ca 
auytı) cc fdtr bu taRdtrae ı~e 
ulu&ıc.;:r n 11yum rçınde ycı,a 

nıa,an amucırıı degıL ta~t:t 

yalın z ende mentaatlanm 
gutıu uı u &tıral etmeLıdtr • 

~ı..cnaı dc.mya ımparutoriu. 
ğunu m .. ş. u 1.1.: gayrı merşu 

butun &1r ııaı:arla ~uran ıngıi 

ıete şımdı ınustemickcterını 

ıdare edebıtmek tfın rahoıa 
muhtaf otc..ugur.u gorerck 
oıekı df.vteılerı har c.keısız 
bırakmak ıstıyor • 

'lağu~ur be lenıyor ~ 
Boa - il ı.•e ilcelerde 

yacmur bcktennor zahıre 
sat ş 2o lcuraı J uks lmıştır, 

•• 
Yazan CEVDET ALAP 

• 
Ai er 

Ha' a kurumuna iıye yazılmalı 
Bcıtarafı birır ci ) z.dc -

bir vatan Te u us ödev nı gös 
teremer e, elinden gele u o 
y rdı ı eıırla.rac, rıod n 
yoğundan gucu y ttı ı kada 
rını Tü • hav t. umun 

c:rmdrten çt.ıs.ıuır, ı ıt k cıı 

yarhiı;:IDl, &eucıı 

keyhnı, f y 
v t u ve uıuacu 
d ını 

ka 11 

alııganı, t.ty· 
tea 

ve QUŞÜD\;C t şıısa, O.U)gU u 
ve k~)'g&ı .. u ııcı 11..e ~010 oıur 

sa ŞUDU oıJehm, alllit)'Giım, VC 

oıelım kı tu gune K. <1 r 
gostercıı ımız, 11u gune K: u r 
elcie eltıgımız butuo rlıkadc 

yarın t>,r hava sah1lrışı • ·~ı-

11ııda bır .. nda yoıt o.ı c•u\., 
bunca ewe ve te aıuır1,gın.uz 

hlçe gıde::cekdar. 
Eger b v ızı 500 b t a 

1 ooo yenı aıate ç. 1Ut k 1& a 
l rla , larlil 
kui tıp ve or rçc ır 

daK • rıı2ı, bu V t ae i•ll:• 
Qc goaı cıu e bugu o:cugu 
a'cı•r )'•H da 1 ıa.ıye 1;. 

ren üı.,uwde, ~un ıı.:ıo e r -
ıuluaa1 oı..ıurlu, S•) gıd ger y 
rını bın.km :y ca cıar 'e d h 
)Ü~tkl,ccktır, 

l u vat n s vaşınd , bu 
ham yt>t, yu ds v rhk y rıştn· 
d r. me iz.ım duşüoceaıoı 
taş yaD1 rın bu ul s çınae bu 
luoıacagını s nmıy o ruz. fSu iıo 
lıııde varı yo u pek dar oiao 

bu u un r iUi ı v t ve 
u uı ış nae, ugrunda ne k dar 
d rııkta olursa olsun, ne ka· 
d r fecta a 1.ık y ıı ak U1zıı11 

geltrse g l u ehnden g lcın 
esırgemmemış 1.>ır ulus ouiuiu 
bır ~ok 1nama ve den eler 
J nl .. ş ı ışdır. Y ctcıkı o, 
ba ıb. tı, bılmış o.sun, tclııı 
eyı s z o, fe ırnrlıgı at n 

~e ı. u eac ol u~uou anlasın .. 
U u u uzun bu ~ut. ek k b · 
ııtes nı l kabıhyetını ) bıldık· 
lerı ıçıııdırki buyükler açtk 
ıözlerle bu ulua hakikat! ri 
öylemış ve keudunodeo. bu 

~lik ) ard1ml r ııtemı tar. 
Bu gün ı. ur kıy"nio her yö 

nünde bav tdlhkc inı bıleo 
1er üye y zılmak ıçıo yanı 
yapıyorlar. 

rabzonumuzda da bu ya· 
rış b. şl mışdır. Ve Trabıonu
mu uıı bu yurd ıçınde bıç oır 
ş b r v cntten gerı ka•mı • 
y c gın kufkU olm aın 1 V 
t 01111 ıcven, yuruuoun e en 
lığını ııtey D üye yhzılmak 
y rı91ndan erı ı;.111111110 l 

r g b ş 
• 
1 
şıl ğı 

- S .kizinci Liste -
1 • ldıre et ek - yönetmek 

Örnek: Devlet yönetmek 
kol y değildir::". 
İdare ( dministratioa ) 
- yönetim 
Örne : türk devletinia 
yönetim şekli cumhuriyet. 
tir . 
İdare (id re yeri anlam:n ) 
- yö etge 
Örnek: Dün tütün yönet· 

es:ne gitmiştim . 
ı - İstikamet - yonet · 

Ör ek: Ekoooaı.k sıyasa· 
mıı. yeni. bir yönette ilerle · 
mel.dedir 

3 - Cthet - yön 
Örnek. Bu meseleyi ban· 
gi yö ürien düşjoüreeniı 

kola>: olmadıgtnı g ·üraü· 
DÜZ • 

Vvche [direktif] -yö·erge 
4 -Sevk (t.kö) 

Sevk ve id re - güdüm 
güdem 

Sevk ve id re etmek 
- güdemek 
Sevkı t bıi - içgüdü 
Örnek: 

1 - güdümlü ekonomi -
Economi dirig~e 
:.! - istanbola gelen uçak 
bir fran 11. pılötuouo güde 
mi altında idi 
3 - türk kuşu,nda uçnk 
üdemeği öğreniyorum • 

4 - iusanlar ak.ıllariyle , 
hayvanlar içgüdileriyle ba· 
reket ederler . 
- Doku:ıuncu liıte -

1- H iletmek - l - Er,tme. 
2- ·Açmak , gözmek • 
3- Kot rmak • 
Ornekler : 1 - Şu ekcri 
erıttır • 
2- Bılmece açm sın 

( çözmesiııe) merak ettnuz mı ? 
3- Aramızda bütiin anlat· 

m zhldar botar.dık • 
2- Ç re. Hal - Çözıe, kotar· 
ma yolu. 
Oınekler 1 - Bu işte n sıl bir 
çözge bulacağtmızı bılmeyo -
rum. • 

2- Bu işin kotarma y lu 
nedır ? 
3- T rzı hal, ve 11ureti tesvi-
ye - Anl şıt • 
Ornek: ıkı tc:rafta bugiine k -
dar nıç bır aolaşat bulamadılar. 
4- ijeyanut Dıyev . 
S - Nutuk - Söylev . 
Otnek: ismet loönü Dıin yeoi 
bır aöylev vc..rcu • 

Not : G zetemi:ıe önderi-
lecck y zıl rd bu kt.ıımelerıD 
o ıu nhcal rı kuUamlm masını 
rıca ederız . 

~ehrımızde üye 
yaz_ılanlar 

Haoa kuı umu 1'rab:r.otl 
f ugbe l mg/ıao~p 11e ka adar' 
bı;.y usa K.afna,; 'lO lıra JV.1 
baş yazgaı ••• u~y Ce&1dd Al P 
2(:J ura N. "' /'af. udc.Jrı bo)' 
.r cıkup ~u no 3 bay Ziya :tO 
no bay Aıı ıo no. 5 11:r.un· 
aokata müccltı( bay O met 20 
no.6 Baro reııı alJukat bof 
A;;mi Ö.:; r 20 no. '{ 

... 



İLAN 
Trabzon İcra memur!agao 

dan 
G vrı meakulun bulandı•ğu 

mevki, mabaUe11 ıokaiı muma 
ra11 

D ır-na koy ide ıf du]ao 
Açık art11ma ile paraya çevr& 
lwecek gıyri menkulua ne oldll 
gu 

B'r fıodr!ıhk 
Takdtr olunan kıy••t : 

800 lira 
artırmaDıD yapılacağı yer 

ıün, aaat: d 
Tr.bzon icra dairesin e 
8 7 935 Pazartesi 1 l 12 
1- işbu g yrı meDkulua artır 

· 8 6-935 tu ma şutnameıı 
ıh.'ndcn ıtibaren 40 93S Nu. 
ra ıle Tra bıoD ıcra daıru oıa 
nı uanea. numa:aııodaberke_:'ın 
iÖrebılmeıı ıçıa açıktır. ıJau· 
da ya&ıla elaDlard D f•r.la. ma 
lumat aJmak ııteyealer, ışba 
Rartnameye •• 40 - 935 doı 
ya ııumaraııle mema ıyetımıze 
muricaat • melıc:hr · 
2- Aıtırmtoy• ııtırak açın/~ 
karda yazıu kıymetıa ~ 
n .. bctıade pey akceaı veya 
nuhi İHI' baDKauıa temıa,at 
mekıubu te•di eciilecekbd 124 
~- ıpot~k ııbıbı alacakWarla 
dıier alakaciarlarıa •e irtıfak 
lı•kkı ıabıplerıai• ıayrı •en· 
kat üzerıadekı llıkıarıııı husu 
aıle f aız. n masrilfa dıır oıaa 
iddalarıDl ııbu uia tarılaıadell 
ıtıbarcll 1ırmı ıtıa ıçıad~ evıa 
kı aaabıtelerıle bar&ıkte aemu 
rıyetımıze addır mcleriıc•p eder 
akıı pide haktan tapu aıcıW• 
ıa•nı oisı&Glkca aal t DCGcllaıa 

L.-raç kaurJar. pay11111111JDGID ua 

4 - <.Jöatcrı&ca ıua•• aı tırma 
JA ıtıııak edcau:r artırma ıat 
aamea!DI okumuf •• luumlu 
ma&u•ab alm•t ye buDlUI ttıa· 

ad ve ı · •••e• aaD111 •••f 
bar oımıurıu • 
5 l a71u cditeD samanda iAJ 
rı meaıuu uç defa oaınıaıır.ua 
•om,a ea çoK artJra11• dıaie 

.ı:.. 1 -a bc4eh eciw' aDcak .. u-
••iaammca iuy•etıa > u .. de 
Y•tm.f IJtfıDİ Duım.ı. veyeaaUf 

1 aa rucbaaı ıate1caıa a acaıı 
OA•• dııer a&acaııW•r buluDup 

vr& •JDolllUÜ UC ta Dqaıaua o ı•ı 
te•m edumıı &Jacaıu•naıa me 
C•nı11adwa tuıayaçı1'mazaa ell 
çek artuaaıa taabbudll bakı 
katmak uz.ere arUıma oabef 
ıua aba tLmdıt •• onucııacı 
&ünü ayaı aaatta yapa!acak artı 
ımacaa gcaclı l&Uf ııteyeaıa 

alacaıuaa ı ucuaı oıan c111er 
aiacıu.&üarıa o &•fil mea11.u.l 
de teaıa edlimıt a!acakiarı 
aaecıauuDaaD leı.&aya çık••k 
faıtde ca çok tinrama ıb•Je 
eauır. tıöyıe bir bedci eicıe ed 
ilae&H ıtaaJo J• palma& •• ıaut 
ta&ooı C.UfU • 
'• _ Gayrı meDluaJ keadılİDe 
ataaie oı-aa kı•H dedıal ve· 
J• Yerı&en mübJt:t ıçınde parayı 
veımeıse ıha&e karira feaboiu 
•arak 1'eadıı&adcD evvel ea yü 
kae& t..kJıf e buluoao k.mae 
arıetmıı o&cıu&u Dcôelie a&ma 
ı• nzı oıuıı•, oııa ıu• uJmaz 
veya u uo111azsa heme• oobef 
&uo muacclıc arwDAAya Ç•~• 
rıup cnço~ aı u ••• ıbwe edı· 
br a~ı al• aıasıadaki f.rk 
veııe:çenıbıuuler ıçıa yuzde Def 
ten hca p olua,cak faıı Y• 
caııer zararlar aynca bukme 
h .. cd kaimaluııatı memurı)et 
•uıc~ a acıdaa tabıu o.uuur 
lllad&te( ı J.$ ) 
l•Jıı meakul yukar.da ıöıtera 
lea 8 7-9J5 tarıh nde trabıoa 
icra memurJuiu odaaaa•a lf Oll 
&aa \'e ıöatoıııca arbrm ıaıt 
-. •• , 1 c!aıreııaciı 1&btacıjı 
ü&a ........ 

Akcaabad Bozkurt 
• • • w • • 

OTOMOBiL BIRLIGININ 
IJil Sayın Halkımıza ilanı ~ 

OıomobılJerimi~ dün)'anın en metin, en emniyetli tenezzüh otomobille-
rid1r .. Şoförlerimiz k~bar, temiz, her türlü ictımai terbiyeye 8ahib, mes-
lekine vazifezine aşık mal sahibi dikkatli yurddaşlardır ki, birliğimiz 
bunlarla bilhakkın övünr.bilir. kurduğumuz intizam sayesind~ A:1adolu-
muzun her tarafı jç~n nakil fiatlarımız berkesdec daha ucuzdur • 

HeJkesi, pek haklı olarak düşündüren , heyecan, endişe ve üzüntül~re 
~evk~den bır mesele \ardır kı oda uzak yakın b~r yerden bir yere gitrnek 
ıçin bınectği otonıobilin sureti katiylde sağlam ve makineyi idare ede-
cek olanın akb başında vazifesinin ehli dıreksiyona sahih bir şoför olub 
olmadığı keyfıyetidir. jşte hirliğim~z herkesi hu endişelerden kurtardık 
memlek:etimızel~ ( Bozkurt otomobıl birtigi ) ni tesis eyJed k .. 
En yenı otoınobilleriıniz. dahi ate/yemiz.de ki malıine mütcha•,.••mız. taraf,ndan telırar 

tekrar inceden inceye tdlula edılır, fr~n oe dırel11i)IOt1 en ~etin yollarda bile 
lıotiycn bo~ulma~, malcinuini it/ar• eden ıoför altındolıi otomobilini 

laalılıiyle bilir, otomobil direluiyondal&i ıoförfınü tanı .•• 

Akçaabad 11 Trabzon, Erzurum, Kars ve Anadolunuu her tarafına artık 

Emniyet ve itimadla seyahat edeceksiniz ... 
MERKEZr: AKÇAABAD • ŞUSESI: TRABZON Gazipaıa caddeai N'I 3 

Gayri menkul satış artırması 
lıhhıllui Sokıia Neyi M.N. K.MU: L. T. 

yeai ca•ai zir Demı pap Hane 33 1500 M. 
Muluttıa " Ze,WW& ))4 .2000 E. :'J • • j 1'.oraa o. • 41 500 M. 

• Uzan aokak Haae Ye 3 dükkaa 1S7,J77,178,l79 1200 E. 
Fn·enk bisar Luaroil• Haae 92 1500 M. 
ııaeader paıa Uzua~ıouk • • 31 3000 E. • F ırellk lııHr Leb oila laaae ve 2 maiaza 139,140,/41 2500 M. 

• Luar oihı Haae 89 400 " Tuzla Çeıme 1'1atro H•ae Ye 1 •aiua 57 2500 " Kaaa• aıa Lez.ı. Haae ( aıafı pt fka ve mıh diieri 125 2000 R. 
Ta&lu Çeıme Modoı 

bir aeae wade ile) 
M. • 119 300 

• Hae& alya • 32 350 • Kemer kaya Adamcı oilu Hane 114 21JOO il. 
Ayaıotira Hane we2 ••pza 92,9J,94 800 • " •• Dabah haae H~m oil11 Haae $ 300 R. 

iıkeader pat• Er&iiri• 2,S 175u E. • TusJu Çeı•• Tyatro .. 68 200 M. " •• 
DS:FTEADAALI KDAN • • 

Yukarıda cioı vesair evaa fıyazılı ıaJri meakuliba mOlkiyetleri peıia para ile OD beı ıön 
miiddetle mÜ&aJedeye çıkanlm~tl1r. tabp o aıUann yüzde Jeıii baçak dıbozitolarile • birlıkde 
ihale f6D0 olın 11·6 9~ aah ıunı aaat 10 da detuclar!tkda toplaaacak ko•ia1oaa muracaaUan 

Nakliyat 
temdıdi 

ErMarum D•IJLel Jeınir yol· 
ları o• Limanları i,l•tm• 
amum mü.Jürlrifünden: 

1 - 6- 935 de eksiltmeye 
konula.o 40 - 60 toa eıyanıa 
Trabz:ondan Euuıuma ve Er-
ıurumdaa Trabıoaa yapılacak 

aaldiyat münakaaasıada Yeri-
leD f&atiar baddllay,kıada ifÖ· 
1 ülmeclıiiadea l 1 - 6 -935 
ıak iÜ•Ü ıaat OD üç de OA 

ıüa temdidi •aretile yeaidea 
ye açık pazarhkla J•pılmı•u 
kar•r J•Ymi medı6rde mu. ı 
cı•tları iliD O•ldlW • 

4-4 

NEDKALMiNA 
BU GECE Y. BAHQESINDE 

Dünyayı dolaşan Şarkı 
FİL.MI GÖSTIERIL.ECEKTİR 

En ala sade 
yağ eksilmesi 
Lise miidürJüğünden : 

1 Trabzon liıeıi ye paa 
ıiyonunda 935 ıcncıi bnira· 
nıudan §36 ıeneıi mayiı ı•· 
ye11ae kedar ıaıf edilecek 
muhammen bcddı beher kilo 
ıu 51,5 eJh yedi buçuk ku· 
ı uıdan 1 ı 50 iırahk azamı 
-':ooo kilo m rında Vakfi 
kebirin en ita sade y•i• 1-
6 - 935 tarıbindeo itibaren 
eksilmeye koaulmatdur . 

2- Şartnameıi her gün 
bedelıiz mektepden alınabilir 
V.! görüıebilır • 

3- Eksi tm~ye 17 - 6-
935 puartesı günü saat on 
dörtte L s. bioaaında vapıla· 
cakdır. 

4- Ekıiltme açık surette 
yapılacakdır. 

5 __,,. Muvakkat t~'llinat 
1Uaktan 86 ra 25 kuruşdur. 

6- lstel hler Ticaret oda 
ııoda mukayyet oldnklarına 
dair vesıka gösterec!klerdir. 

7- lstehh!er 2490 auma • 
ralı kaaunun 16 nci maddui 
ahkamına göre muvakkat te· 
mınatlarını ekıiltmeye ba4la· 
madan bir saat evveline ka· 
dar mekteb kitabetiae Yere· 
cekdir • 2 4 -----------
Nakliyat işleri 

eksiltmesi 
Trabzon jnhisarlar h §· 

müdürlüğünden : 
Trabzon inhisarlar idare. 

ainden staubula ve dığer yer• 
lere ıladerile~ek :•e ınhiaar 
aar idaruine bilcümle em•al 
ye etyaların merkez an barla· 
rıadaa ıüma ük iakeleaıne ve 
ıümrük iakeleaia ciea merkea 
anbarlaramız:a ve cll'iermea• 
dereye ve l:oztepedeki barad 
depoıuaa kaciaz 1apılacak 
n.ıkhyat ıılcri 6 - 6 - 935 ııü· 
nünden ıtıbaren on beı ıüa 
müddetle açık eksiltmeye ko· 
aulmuıtur. ııtekailerın bu ayca 
20 aci perşembe ıüati •a•t 
14 de başmüdürüyet miı ko. 
miıyonuna muracaatları. 1 -4 

Kapa il zarfla 
Un eksıltmesi 
Asktri satınalma 
KomİS) onudnan: 
l Erzincan tüme• kıtaat •e 
nıüc11e11tları ıhtiy~cı içia ka · 
palı zar Ha ekıiltmeye kuaalaa 
200000 kalo una ıhıle fiİlliİ O· 
arak tayın edılen .2c)·5· 935 
fÜDÜDde talat>i ÇJkmaclıiıDdaD 
bu kerre /00000 kilo un yeai· 
den kapalı zırfla ekı'ltmeye 

konul.ırak ıbaleai 19·haziraa 
935 çarıam ha ılla& aaat 15 
de ya.palıcakhr . 

2 - Mubamm!:.n bedeline 
ıCSre ilk teminata 900 liradır. 

3 - hliplemı ıartaım~ıio 
ıö. mek üz r~ h~r giia ckı:lt 
meye it tir ak edecekleriniD 
belli gün ve Hattan bir aaat 
evvel kanunun tarıfat dıireaia· 
de teklıf mekduplaı ile tiimea 
karargibındakı satın alma ko 
m · ıyonuna muracaatları illa 

1 
o.uıuar. 4-4 



4 YUZ 

A ON 1 
Seneliği 500, Altı aylığı 300, 

Üf Aylığı 115 ku.rııı 

NUSHASI 
4 KurnE!ur .. 

ilan •atırı 15 Kııra~tar Relılô.nılar 
paz.arlıia tabidir. 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çıkar Eaki nüahalar 20 iıaru,tar 

İLAN 
Trabzon İcr memurlugun 

d n 
G yrı menkulun bulund1?ğu 

mevki, mahalleaı sokağ1 uma 
raaı 

T punun h ziran 926 ta. 
ve 2o n.nda muk yyet fevka-
ni alta oda ve tahtanı alta ada 
bir mutbah ve müştemilat 
s ireyi havi bir bop h ne 
ve kez ayni t pu hududu 
içinde zemin katl üç oda bir 
fraLdul ve bir çeşme ve air 
mü§temilab bir bap h ne ve 
yine ayni tapu hududu içinde 
zemin katta iki oda ve sair 
müştemilat\ havi bır bap kü· 
çük hane ve yine ayni t pu 
hududu içersinde dörtbin met 
re 1»urabbai b hçe iJc tapunun 
b zir n 926 ta. e 18 no.d 
mukayyet dört fevk ni oda bir 
sof tahtani üç oda Ye bir 
taşlık ve mutfak ve çeşmeyi 
havi bir b p h ne ve tapunun 
ha:r.iran 926 ta. ve 16 no. da 
mukayyet feYkani 
Açık art1rm ile •paray çevri 
lecek gayri menkulua ne oldu 
ğu 

üç oda tah-
tani bir mutfak:ve çeşmeyi 
ve çinkolu ah1r ve kileri müş 
temil bir bap hane ve tapu-
nun har.ir D 926 t. ve J 5 no 
da yazalı balen otomobil g -
raji t.ekke Ye boztepo mahal· 
lesi 

T kdar olun n kıyınat : 

Tapunun 2o no. daki üç 
b p h ne ile bahçeye 6Soo 
lara ve 18 no. daki haneye 
3500 lira verl6 no.dski hane 
ye 2500 lira \re l;> no.daki 
g raja 3000 lir 

"'tırmanın yapıl esil yer 
ifÜD, a at: 
Trabzon icra dairesinde 
8-7-935 Paı rtesi 1/-12 
1- iıbu g yri menkulun artır 
ma şarta me ı 8 - 6-935 tar 
ihinden ıtibaren 168 _ 933Nu. 
ra ıle Trabzon icra daire ıain 
muayyen numar1ı1md her esin 
ıörebılmeıı ıçin açı tar. ali • 
oa y r.ıb ol ıılnr n faıda mo 
lumat alm k ııtey aler, işt:.u 

şartnameye ve 168- 933 d ı 
ya nu raıale memuriyetamır.e 
muricaat etmelidir . 
2- Artarm,.ya ııtarak ıçin yu 
k rda yazuı ıuymetın ,_ 7 ,5 
nıabetinde pey akceıi veya 
mılJi ~ar bankaaın temın t 
mektubu te dl edilecektir(124 
3- ipotek ı bibi 1 cakhlarJa 
diğer alakad rhm ve irtaf k 
bekkı sahiplerıni gayri en• 
kal üzerındeki aktarını huıu 
aile faız ve masrafa dair ol n 
idd lannı işbu il n tarihi den 
ıtabaren yirmi aün içiade evra 
kı müsbitelerile birlikte memu 
riyetimiz:e oi!dirİneleriic p ed r 

ksi h ide h klan t pu ııciUle 
ıı bıt olmadıkc sataş bedehnin 
payl şm &JDd n hıuç kahrJar. 
-=...-Göıterale günde rtırma 
y i tırak edenler artırm ş t 
il meslni okumu§ Ye lüıumlu 
malu ata al 1ş ye bunları t • 

a en kabul et it d ve ili· 
bu olunurlar • 
5- T )1 İu edilen um ada ay 
ri meıık 1 Üf d fa bajrıldıktap 

2 ve 20 kompnmclik ambalajlarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisli~in timsüİi 

olan ffO markasını arayınız. 

Sevk edilecek Jan arma 
eksitme . 

1 
Trabzon Jandarma Konak Kunıandanlığında : 

1 h'1ziran 935 gününden itibaren 31 mayıs 936 ıeneaı 
nibayenine kad r bir sene müddetle açık eksiltme suretiJe~Erzu 
rum ve Erziuc na otomo~illerle sevk edilecek Jand rmn.eratt-
nın leni müna.k sRJarı yiıpılaccğmdan 4- 6 -935 s li .. gün\\D· 
den itibLren on beş gün müddetle ihaleye konulmuş olmakla 
t !iplerin her gün Kon k <taireaindeki şartları göreceklerdir . 

R yiç mabaı ı üz.ermden } üz seksen liral:k temin t muvak· 
kat larile bı likte kanuna ikametkabiarıaa ait ves ikla beraber 
Ticaret odal unın k yıd bulu doklara vesikalarile birlikde 18 
haz.ir n 935 perşembe günü snat on dört de J od rm Konak 
kum ndanlığ1odaki komısyon mür ca tlım ilan olunur. 2- 4 

sonra en çok rtırana ihale 
edilir anc k aıtumn bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş bı: şioi bulmaz veydahş 
ııteyeoin alac ğı ıı ruchanı 
ol n diğer &daca.ldılar bulunup 
ta bunların o ğayn mt:nk 1 de 
te iD edıl ış al&c kl nnın me 
cmuund .. u faı.j y çıkm ı.s en 
ço artırauıa taahhüdü bakı 

al ak üzere rtlrma oobet 
güo d ha tcmdıt ve o_notşınc1 
gün- ynı uatta yapıl c k rtı 

• rmad bedeh satış ısteyeDlD 

alacaiııa ıuch ni ol n cııger 

lacakbl rın o g yn menkul 
ile temhı euıimı al c ııd.n 
mecmuu d n f ı.ıay 

ıartıle en çok tarıra 

mizce alıcıdan tahsil olunur 
madde( 133 ) 
ieyri menkul yukımda gösteri 
len 8 1-935 tarihin de trabzon 
icra memurluğu odR anda işbu 
lan ve gösterilen nrbrma şort 
namesi dairesinde aablacoğı 
ilin oinnur . 

Zayı vesika 
Trahıon belediyesinde o 

13 8 930 t rıh ve 244 ırnm r 
ile aldlğım şöförlük ehliyet 
vesik mi 2: yi etdim. yeniıini 
alacağımdan eıkiıinio bakmü 
olmadığını ilan eylerim • 

Boıtepe m•hallesindeıı 

lıtaobullu töför Nuri 

Fransız kabinesi 
Pnri 7 - L9val kabiaeıi 

biç bir fıkraya b ğlı olmayaıı 

Senato üyesini içine alan ilıçün 
cü kabinedir. ilk L val kabi 
nesi Stez k binesinia düşme 

sinden sonra kurulmuş ve 931 
ilk kanundan hazirana kadar 
iş başınd kaımııtı ıimdik~ 

kabıne üçüncü Cumh•1riyeti• 
99 zuDcu kabioeıi ve parle • 

Zayi şahadetnaole 
Trabzon merkez.rütdiyeaiaden 
331 ıeaeaiade almıı aldugum 
ıabacletnamemi ıayi eyledim 
yenisini alacaiımdaa eıkiıinin 
laükmi olmad1iını ilin eylerim 

Saray •tık .. maballeıintiea 
mü derriı oilu 

Cezmi Bilge 

menler deninin 1 O nunca 
kabiaeaidir içi•de 4' ayaD 
üyeai Ye on altı saylav uardar. 

Eşya nakliyat eksitmesi 
Trabzon Jandarma Konak Kumandanlığından 

5 Hazir~n 935 günüoden itibaren 3/ mayiı 936 aeaeaı ni-
hayetine kadar bır ıeae müddetle l'rabzondan Erzurum, rirzıa · 
c n, Gümüşbane , Kan, Karalıtöıe, Kızıldıze _ Ercış, Van vıli· 
yet!erioe evk cddecek J audarma e11aııaın açık eksı!tme ıurctıJ• 
5 haziran 935 ıtınüadeD ıtıbaren oıı beş ıün müddetle aleaı 
suretle münakasaya konulmuş o1duiundan tahpleriu ıaraita ıör· 
mek r.zu edenler konak kumandanlıiına her gün müracaauarı 
v~ 19 bın.iran 935 cu•a ıünü saat on dört ae Jaadaraa ko· 
nnk kumandaohiına teminat mivakkata olarak uç yüz yetmıf 
beş liralık venıkle ve kanuni ikamcUıihlarına aıt veaıkaatle 
beraber ve tacuet odal rında kayd bulunduklara veaikalarile 
birlakte müracaatları itin olunur • 2-4 

Çi te minarelerin tamir - . 
ışı 

.Erzurum Mar~f Müdürlüğünden : 
Keıif bedeli ( J 6100 ) lira olan Euar•m aıarı atikaJa&I 

f if le minarelerin tamir iıi 17 hazıra• 935 ti• Erzurum maarıf 
müdürlügir.nde ıaat on aört de ltapalt zarf uıala ile ihale•i 
münaka•aya konulmuıdar • Münoltaıaya g!rınek idcyenierİll 

ahkami umamiyeden baıka Jiplomali mimar oe ya miı.laendiı 

olmaları ve bu gibi ehemmiyetli iılerd• çabımıı ve deol6t 
ınfıJaatında en aıatı on bin liralık iı wya11ıı bulundaklarıno 
aaır komısycma vesika aö•tcrmaleri ıarıtır • Muoakkat temii 
nal mıktarı ( 1207 ) li.,aıiır • 

Yukarıdu ııiatları haiz bulunan i•tekliler IHıifna.me, feıan· 
ıartname, mukauele ıartnomeıini Ankarada maarif oclıaletin• 
den , ıatanbul ve Erzarumda maarif müdürlütünden paraıı~ 
o/arak alabilirler • 3- 4 

G yri menkul icar Temdidi 
M hallcsi 

Esvak 
,, 
" Ay&falbo 

» 
k sim ağa 
pelıta 
kcılafka 
coşera 

" 

Sokaiı . 
sıra maiazalar 

• 
» .. .. erznrum 

nevi D: 

146 
145 

icarı 
L. 

130 : 
125 

1 221 280 "- ... 
arsa 32 40 

» kahvehane 33 20 
Lez.ıi t .,. maiaza 143 80 

» ~ lıaae 123 20 
am ra ~ emlik arazi J 88 80 
mahfiŞa » 2 150 
elmalık » 19 150 

1. 
E 

, ,, 
FT RDARLIKDAN : 

Yu~arıda ciaı ve a ır evsafı yazılı gayrı mcakaıu• icar te•dit 
müz. yedesinde talip zuhur etmedıii cien 2.j·6·935 tarıhiao k•• 
dar bır ay pnarhk ıuretile ictra Ytmlecaiindea talid olanlar•" 
bu müddet z rfınd defferdarhia muracaatiarı. 4-4 

edihr. böyle btr bedcJ elde ed 
il ezı~ ıhale yapılmaz. e satış 
talebi düşer . 

Gayri menkul satış artırması 
6:- Gayri men ul kendısine 
ihale olun k.DJse dcrh l ve-
ya verilen mühlet ıçınde parayı 
vermezse ıh le kaı ı.m fesbolu 

r.ak kendısınden evvel en yü 
kıek teklaf e buluoa.ı ımse 
..arzetmi olduğu bedelle ima. 

razı olur&l'll, ona raıt "İm z 
veya bulunmaz. .. he en oobeş 
gün müddetle rb yo çıka 
rıhp ençok rtır na ıb .. ie edı· 
lir ikı le ar Slndaki f re 
vegeçenibıüuler için yüz.de beş 
te he ap olunac k faiz e 
dığer z rilrl r Dyrıca hukme 
)l_c .. t k lma ızın ı:nemu )'Ct 

Köyü Me•kii nevi 110 kıymeti mü 
Lira 

.. T; .. 
s maruksai .. kebir Gorğorli eml kve araıi 144 585 ~ .. 
Munda yeni köy Ziftelik hane ve tarla 499 150 p.1. 

" n eski kilise kilise tarlası ,, j 25 ,, 
Kuhla " terzilik eml k araı.i 40 300 ,, 
Kin " " n 14-18 2So E 
" ,, ,, " 12·16 28 ·31 445 ,, 

Koh li n » • • 170 ~ 

" " fındıklık ,, 300 td 
Kamer Gll ,, dört du·1er kilifle YC bir dö. & lu 15 ld ... " .iüt.• 

R D A L 1 )< D A N • • 
Y.ukarıda cins ve air evaııfı yezıh g~yri meııkulatın mülkiyetlui peıin para Ue onbeı ıO:. 

müddetle !11üz yedeyt çık rdmıştır. t1.lip oli•ol rın ~ 7,buçuk dibor.itolar.ile birlikte ihale taribİ :,, 
D /9·6 .. ~-JS çarıamb ünü ' at 14 ci deftere! rh t toplan ç k lrom11rone ro_uracaıtlırı. 2 




