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l ğra~nıadığım z cephe: 
Kö} ler, kö) Jüler 

Cephesi.. 
Yurd itlerinin batında ıe

len aaa işlerın en baııada asıl 
bir ana it vardır ki, doirusll 
nu ıöyJemek hizımielirse biz 
onunla Jiyık olduiu derece • 
de uiraşmıyoruz, batta gör · 
düklerimızi bJr daha 262 önü 
ne ıcetırerek dıyoruz ki, uğ • 
raşmak şöyle dursun, bunun 
eo önemh bır ödev ve öde•le 
rımız n en b2şında yer tutan 
bir iş o duiunu bile baJa bı1· 
Dlİ) or TC bdemıyoruz .. 

Devletıo , devlet ıkt isadı· 
yatanın temeh, ana direği köy. 
Jerdır, ÜÖ.)Jülerdır, bunu ~Öy· 
lece bilmek ve bellemek dabi 
~pe} ce bır ışdır. yıne gördü" 
lerımızi iÖZ .önüne ietiriyor 
da dıyornı kı, ııın bu kadarı 
d i ııt•lı olanlarca bılınmıı ve 
belleumıt aeiıldır. ılgılı olan. 
1 r di)oruı , bu ıöıe hemen 
şunu da katmak; ııterız ki, 
reamıi odev sabıbi oJıuo ol 
maslP, kafa,, ıtıklı olan her 
yurc&da§ , herkeı ve bepımiz 
ılzıhyıı, lliı ve ödev sahıbi. 
yız , ve derece derece hep 
•ee 'ulüı bu İfde •• 

Köylerımiz bakımsııdar , 
köylülerımıı. gorauıuz •e bil-
g11ııdır , nütuıumuıun onda 
ıı:. k.z nı Y5fataa köylerimiz 
ar111nda, daha ıımdıyc kadar 
ıçıoden, yanından Te karııııa· 
aan b r aoktör , bır mübea· 
dıı , bır muaUım iCÇmemiı 
olanları aekadar, ama nekAdar 
çok.dur . . Yere batuı eıki 
aevır, ıateo bır daba çıkma· 
mak ve çıkamamak üzere bin 
kat yerin aıbıne batdı, gıtdı. 

Fakat, u llUl11uyahm ki, o-
nua yakdııı, ve ıalt kasıb ka 
turauau Jaoylc:rımızı, bız, tut 
11u,k, oolaıa t.uuıa ••ııı.k Te 
duzulak ıarUaruu vermek ve 
öıretıaek mecburıyetıadeyız. 

öa •ı, salt bar ) urddaıJık bor 
cu deıJl, aynı :ıamaada yurd 
Hl bır oaev ve yurdu koru -
ma ııbı kudaal ve çok yükıek 
b ır 11d1r de .. 

Köylerlmizi• ae 'halde 
olduaunu, lr.öyıüJcrimııin DasıJ 
Te ne ıanuı 111tlar ıç111de 

J•t•dıauu anlamak ıçın, onları 
aorme6'. Ye yerınde dJaleme" 
ıereıuiır. bu ıtJer, aalt para 
191 cieııl, batta paradan aaha 
çoll n evvtl ~Ölterme •eııık 
latma ıııaır. ~.it bır nurlan • 
dırmak, ııık tutmaiı.;la, bu ııia 
ya11d111 çoiu iıAı&eauır mut 
jak .• 

BEKE..R TUMA Y 
1'..ulak•ız oııa 

llbay•mız 
lıı>ayımız Rıfat Danııman 

Cerrabpaıa butantaillde •mc· 
h1at olmuıJur. Sayın Ubayı 
mızıu 111:lıldarının '>'• Ye yerin 
de olduiu J{ele11 h•berlerde11 
aaılıillmııdır. 

Notatar 
başladı! 

Adisababa - Habeı diş 
iıleri bakanı Son İtalyan no-
tasına hükihıetin karıılı~ını 
İtalya elçisine vermişdir . Ha-
beşiştanbakem komitu ne iki 
fraaıiz deleke tayinedilmişdir. 

Askerleri 
hasta değil ! 

Roma - Habeşiıtana yol-
Janan ıkerler arasında ikJi · 
•ın ağırJığından hastalıklar 

· çıkdığı rivayetleri yalandır. 

italya 
ne istiyor? 

Roma - itaJyaoın , Ha. 
beı hükumetince hakem ko· 
mituirıe yapılan s eçimden 
hoınut olmadığı aolaşılmııdır. 
İtalya habeı hüL.fı'!Jeti namına 
ıöı ıöıley~cek deleiclerin ha 
b'ş olmalarını istemektedir . 

Erzurumda 
Sarsıntı 

Erzurum 
aaat iki de 
ve Clevamlı 
mutdur • 

Bu . sabah 
oldukca kuvvetli 

ol 

l unanistan da 

Kralllk mı ? 
Atına - Hükumetin Pa-

ri• Londra ve Roma elcile. • 
riyle balkan antantı hiiku· 
mt:tleri nez.elindeki elc;;ıerine l 
}anani•tancla lcrallıfın yeni. 
den iad.,i ic;in i.tim:z.acJa 
bulanmaya memur eıtifi 
•ôylenme•tedir . 

( Not ) Yaz.dıtımır. t.ıhki
lcota •öre Ankara da bu bab 
da hiç bir habu ,olulur • 

Bazı iJ ler için 

Yeni parti 
Başkanları 
Seçildi ... 
Ankara - C. h. Partiai 

genel baılıanblı dı'vanı be1zr 
iller baıkonlıkl,,rına oıafıda 
iıim/eri yazılı arlcaclaıları 
Hfmiıdir . 

Bu oozifeler bugün ilgili. 
lere bildirılmııdir : 

~1üzakereler Kanunlar .. 
Ankara - Kamutay bu -

gün aabışkan Fikret Sıliyın 
başkanlığında yapdığı toplan 
tıdn İstanbul saylavı Abdul -
bak Hamid aşd içmiş jüade · 
l ığinde bulunan maddelerden 
bazı saylavlarıo iyice ıfadeleri 
n ·n ahom ısı teşriı masuniyet-
lerinio lulsırılınası içia olaa 
hleblerin seçimdevresiıoııuoa 
bıraktlmaaını ısteyen muhtelit 
encümen Dliizbatalarını taavib 
etmişdı. 

De,Jet memurları aylıklarıoın 
tevhıd ve taecdulune dıir ka 
nuaa bağla cet velın sıhhat ve 
içtimaı muavenc. t vekaleti kıs
mında b zı beiışiklikler 
yapılmasına aid kanun posta 
telgraf ve telefon kanuşuna 
ek kaoua la)ıhafarının ikinci 
müzakerelerin yaparak kabul 
etm 'şdır. )İne bu toplan· 
bda tetkik ve ballıoe muteal· 
lik Türkiye ve Sovyet Ruıya 
mukavelesi müddetının aiti ay 
uzatılması için ımzalaaaa pro 
tokol ıJe Tüıkıye bulg.ıriıtaa 
Sofy a ımıalanan pro!oko 
lun Türkiye ile Yuaaaist'in 
arasında Merıç Enoa ırmai•· 
aın her iki kıy sında yapıla 

cak itılifın bsd,kleri içın 
olaş kanunların ikıaci müza 
kereierıoi yapmış Ye tasvıp 
etmııdir. Kamutay buad~a 
sonra ikt'•adi • buhran nriıi 
kanununa ekli 24~6 aayıla ka-
ııualaı ıo değişdirilmesine aid 
kAnuou müzakere edere kabul 
dmiş ve puaıt<ai 2Unü top 
lanmak liıere c' •iılmııdır . 

Kurtıltay 

uyelerine 
1000 kjşılık çay .... 
A TA'l Ü HKO Uğurlanıa 

E•ki boyındırlık bakanı 
Seyhan Saylouı Hı/mi Uran 
iıtanbul11, Ço um •ay/avı Ali 
Ri2-a Ô~rnç Çoruma, Denizli 
•aylavı Dr. Hamtii Berltman 
D•ni:diye, Zonguldalı •aylarıı 
Halil Karatovıu Kocaeliye · 
Kütahya aayla'llı Dr . . Lutfi 
Kırdar Ba/ı/,,uire , Samaan 
•aylarıı General O.man Kop. 
tagd Erzuruma , lzmir p•rti 
baı•anı ve Yozgaı aaylavı 
Aoni Dolan iz.mir Raıkonlı · 
tıda iıtünde k=lmdı üzert! 
Ma1ıi•o1a , 

Ankara 17 - Dördüncü 
büyük kurultay ıerefıoe bugüa 
Ankara Şub yı Tan Doian 
biD kitihk bır çıy Terdi. ç•yı 
ıerefleadirea Atatürk ,_.Jkışlar 
a kart•lındı çayda DeTJetin 
bütün ıleri geJealeri bulundu 
çok uzun bır ban içinde reç 
•akta kadar airen çaydan bn 
yük önder ıekııe doj'ru ay-
rıldı. Bütüa kurultay üyeleri 
latan bula ııden ıefJeriyle bir-
Jikde Aaltarapaludan duraia 
kadu yaya yürü ıiiler •e du 
rakda çok candan gösterişler 
arasında en bilyülderiai uqur-
ladılar. Gece karaltay ü1cleri 
ıerefiae .. balkeTİnin •erdiii 
müsamerede balundular ku~ul 
tay• ıllerdea ıeleo delereler 
yarın aab~b lurıkkaJeye gicje· 
cekler Ye orada yurd koruma 
kurumlarımıııa ea öaemlılerin 
den bırı olan ıucl f abrikaluı 
gezeceklerdir. Ça!ıım•ları ıiı 
lı olan bu fabrıkaları kurultay 
aeJeıeleriain böyle topluca 
geıib fÖrme!erİ hükumet Ye 

parti birJ jİDID f&DJı fÜze-1 
ıf adeleriadea bir 1eniıi ola • 

J cakdlı, 

( ---....--- -----, 
1 
Dü.sü:n.ce 1 

U:r~n.leri '- __.......__ ,,. ...__;,) 
Ö J çiişd ü rme ler 

Bir 1urk icin ö.z Turk . 
yardunun ayrı gayrıai ) ok 
dur • Gönül l•tcr ki, Türk 
yurdunun her koş e. bucagı 

Cumhurlutun ve deorimlerın 
ıııtıyle bır derecede aydm-
lanaın , aydınlanmıı olıun 
doğan iÜneıın uz< rıne do(/ · 
duaa ülkeye ıııtını yayma•ı 
ne it.adar tabıi ııe Ankarada 
dotmuı olan cumhurluk ve 
devrimler au ır.ıının de bağ · 
rından dotaugu )'Uraun her 
yanına ııığtnı •alma-. o ka· 
dar tabiidır . 

Y alm.z bu ıııgın tarlaıı 
Türk erlırinın kafa/arıdır . 
Hr.r laangı bır türk ilmin 
cumhurluk ve devrımler gü. 
n•ııle oydıntanrnaaı demek 
o ıtde oturanlaran k.Jfaları

nın aydınianmaıı demek.dır. 

Baykaflurın ıııkdan hoş . 

lanmadııı gıbi • Yokdur ya ... 
aöz; gelımı • cumhurlutun ve 
deorımlerm c ın ueren ıfıkm
dan huılanmayarak bu ıııtı 
kafalarına 1111aırmayan ad.ım 

lerın bulundukları ıurk yur 
dunun her hangi bır par<.;aıt, 
g(ın ıııgı ıle yıkandıeı halde 
ıf ıfa pem;erclerı kapalı Il ır 

:z.ından gıtndır de11•e yanlıı 
bir anlatım yapılmıı olmaz. 
•anırım. 

Bir do.hn •öyleyim ki, bu 
bir bEnz.dtfdır . Yolua tarh 
yardan un Jt ,'i bır par t;a•mda 
buna örnek olacak bır 11ıdıı 
yokdur . Hı:z.lı 11ıdı1 ve yavaı 
gıdıı , fOAr aydınlanıı az; ay-
dınlamıf vardır baıka •.• 

Gidiıdeki yaoaılık oe 
Jıı:z.lılıjı , oydınlonııdcıkı 

fOlcluıu ve azlıiı anlamak 
ıcin her han11ı bır türk ılının 

kulıür, bayır.drrlık , •ak lık , 
ıô:ün tukei aniamıJ le cum-
harlu,un vr devrımın ıateı.ığr 
her alandalu ııltuu.c oerdıki 

önem .ıe aldıaı randımunlarla 

tlitcr bir tür k ılimn bu alan 
tarda aldığı randım..,nlal"ı öl. 

T şe kür 
C H P B şk nlığına Trabzon: 

P r t l ı "'' kadaşlarJmıo iç· 
den d uygu} a candan te -
şek kürler. 

CHP. Genel Katibi 
R. PEKER 

Yun n 
ir:tihabatı 
KraJhh. tarafdarJarı 
Atına 18 - aşlıca cum-

lıuri)'et Fırk ları milu meclia 
ıntihaba tın11 ııtftak edip etme 
g hen6z karar vermemiı 
de ildrr1. uc intihap müca· 
delea inde Lu 'unmak üzre ınti 
habatm )cniden tehirini ille-
mekt drrler krallık taraftar. 
iarınm l derı B. Metakıaı 
Venızeloaun aon fe•at hare· 
kctinden so ıra vcziyttin iala· 
hı it; n yega 'le hal careainin 
I ratlıgın yeniden tes ai oldu· 
ğunu aöylemııdir . 

Yeni proje 
lki mil) ar tasan uf 
Pari• 17 - Hükumet 

malı b1r idahat p·ojuı ha-
zırlama/dadır bu şayede ilıi 
m ilyar taaarruf edılecekdir • 

t oıbakan B. Flandin B. 
Germarn martin ve bankdo 
frans mu dürü B. T unnery 
ıle g6ruşmuşdur. Bu projenin 
yarın reiaıcumlıur riyaaetinde 
ı oplanacak olan kabine tara-
fın dan tetkıki muhtemeldir. 

l\uri okkan 
lıım z mektubculuğundaa 

Bolu mc tu culuiuna tayin 
c::dıien Nura ek.kan dün akıım· 
ki posta ıie şebrimiıdto bare· 
ket etaıııtır • 

çüıdurmck )eter • Bu 61çüı
durmelerde 6u ılin alacalı 
numara her halde cok kırılı • 
bır "umara olacak.dır • 

Bu ılın kultür iılerinc ba/u. 
nız, hele k-miyet ôakımından 
hu; denec"k derecede arılı 
oldukanu 1rörecek ve la•ala-
nacak•m ı:r. • 

Numan Sabıt COŞKUN 

GEREKEN IŞL .. ER 
Lağımlar Şokaklardan akı) or 'e ....... . 
Olıuyucularımtz; ,ikayetden u~anc/ , biz ) azmokdan uaan · 

aık , oe ıhıcmal heledıy~yi de okumakdan uaandırdık • Ytne 
ıılf.ayc:.ıler aldık, yrne yazıyoruz, ve korkuyo u- ki, rulaat ra· 
hat oturan, haa ha• k yfıne bakan beled yemız;i r hat•ı.Z ede· 
cell v• daha fOk u•andıracagı~ ! 

Görüyor, duyuyor, bıliJ o·az, ve rörü lİJ or, duyuluyor, bi· 
liniyor, veı ortık inkara mahal ve meal kalmıyor ki, kentin 
ıemıziık, eaenlik iı lerı berbatJrr, p r ı şandır . . . Allah ·•akla-
aın, yandan yoreden müthıı haıtalıkların fııkırma•ı her an 
b•Jılenebıiır . • bazı mahallelerde bulunan, üıtlcrl bile lıapat,1-
malc rıe kapatdırılmak zahrndi ihtıyar edrlmı ••en ortaçag la. 
aım kuyuları, dü,iınünüz k i, şehir halluntn h::ıy t ve • a lığını 
ıehriıd eci•n ne miithiı felaket kaynaklarıdır, ve medcmlik na· 
mana ne ay p ıeylerdir bunlar • , . . .. 

Diyorlar ki: Hızır bey ( aotha) mahalluinde lağımlar ıo· 
kalıtardan akıyor, vz dah ı ı ı mclıd 1 yüt bin lerce ainek bu 
altıntılar, bu pıalıkler Ü.zerine konub kalkı,..or, • u bulunmuyor, 
ton:z.ifatcıların yüzlerrni gören olmı.or, bız, bu ş hır halkından 
detıl miyi:z. ? Bu acıklı auallere naaıl cevab verilecek bilmiyo. 
rua, •alt b LJitimiz bir l~Y oar•a o da , ba yiu: ~in e re ıincgin 
alııoma •abaha •ıcaklar b ıdırır baııdtrmaz , mil) onlarca ve 
milyarlara t;ıkacaftdır ! 

. De~e/c oluyar ki, bi~ ?1ahalle _halk ınırı ve dolay ıile hütün 
bır ııhır halkının cı nlrCı , «afl·gı ı hlihcciedir. Böylp olunca 
nt )'tıPmtıJı, onu da ilı.li p!~n(or tlüıfmıi:nl 
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Cümhariyet - M. Laoal 
Varıooada çok ıoğuk lıarıı· 
lanmış •. 

Yeniyol - Bunda anlaııl· 
mayacak ne oar , hala yaz. 
Belmedi de ondan ! 

Cumhuriyet : - Afaı;ları 
dikmelıle kalmıyalım • . 

Yeniyol - Merak etme , 
bi~ okadarınıda yapamıyoru~! 

Cumhuriyet - Memleket· 
teki nüfuı azlıfını ncuıl arlı· 
Tabiliriz ? 

Yenivol - Yaıama ıart· 

larınl kolaylaıtırma'lıla ! 
Cumhuriyet - ltalyan , 

Hab•ı ihtilafi .. 
Yeniyol - Afrikanın ateş 

fôllerinde erir ancak ! 
Cumhuriyet Odalar 

kongreıine ~idecek ropoılar .. 
Yeniyol - Gidecek rapor· 

larr bırak da gelecek sonunc;· 
lara bak ! 

Karun - Su iıleri .• 
Yeniyol - Sizinkini bil-

mem ama bizimki fokdan 
ıuya düıdü •. 

Kurun ......: Logım ile ıula· 
nan sebzeler • • 

Yeniyol - Biz.de de öy-
ledir z.ahir ! 

Kurun - Ferd hürriyeti, 
cemiyec hürriyeti • . 

Yeniyol - lkiıi de ıaz.ım 
dır mutlak ! 
Alııam - Habeı impc.ra· 

ıoru uma mi .ef erberlill. ilan 
etmek üzer• •• 

l' eni)· ol Raıünün en 
l.uovetli hal çare1ini ancalı 
lu!du demek ! 
Akıam . - Bul6ar oe Ma· 

carların "'ıiliıhlonmoıı kabul 
edilmiyecek •• 

Yeni;rol - Tabii değil 
miya , zaten dofruıu da bu 
idi ba i,int 
Akıam - Bu ıeue bir çok 

yolların inşası bitiyor •• 
Y eaiyol - Bizde de gelecek 

ıt;ne başlanır inşallah l 
Z•man - Kadın yaşları •. 
Y eniyol - Beli. bir yıllık 

yolu beş yılda alır 1 
Zaman - Odun ve kömür 

depolarına dair talimat •• 
Y eniyol - Acele etme, kışa 

daha alb ay var l 
Zaman -,Kari mektupları .. 
Yeniyol - belediyeden ti· 

kayete dair olan!arı çoğaldı 

bugünler ! 
Zaman - Acaba lrnduzmu? 
Yeniyol - Kırk ıün aab • 

ret onu da anlarsın l 
Zaman - Rizeyi ğü:elleı· 

dirmek içın mE sraf bütceainin 
çoğu imar işlerine ayraldı •. 

Y eniyol - Bizde de maıı 
ve ücretlere 1 

B. Namık 
İstaabul bakkaliycıi sahibi 

B. Namık Ankara ve İıtsnbul 
aeyhatindl n Şebrimiz.e dön· 
müşdür . 

Konferans 
~asıl 'e kimltde 

EvleLmeli .. 
20-5-935 Pızarteıi gü-

tıü saat 20 de Halkcvi salo 
nuuda Kız Orta Okubsı di • 
rektörü bay Ömer Eren tara· 
f andan ( Nasıl evlenıneli ve 
kimlerle evlenmeli ) mevzulv 
~ir koDfenuıı verilec kdir. 

YINIYOL 

Gözdeğmesin 
Suıazlulr bu kentin cok • 

Yazık ır 
Salcının 

Geçen ıün öile yemeğine 
gitmek üzere Matbaad01n ağll 
ağtr düzüldlm yola. 

eıki bir derdidir . Değirmen· 

İçimde şöyle bir yoğurt yemek 
arzu&u öyle uy ndı öyle can • 
landıki ; mahalle bakkalının 
hemen hemen bütün dü1:tkin 
larda olduiu gıbi yola en ya 

d.:re suyunun ba derde ilac; 
olmıyacatı besbellidir. Fakat 
değirmendere ıuyu da akma 
yırca •a•uzlak derdi alabil· 
difıine dt!rinlcıiyor . 

k1n kıımına aıralanm ş, ağı.ı 
hiç de2ilıe bir kağıt parçaaile 
olsun kapah\mıyan yoğurt 
çömleklerindea:tozuoa, topra 
iına bakmadan bir daneıini 
almak için yirmi kadar mek -
tebli çocuğun önünü kapadığı 
dükkana yaDaşdım. 

Hemen hemen her giin bu 
küçük dükkanın önünü doldu 
ran ve ı atlarca bur dan ay 
r ılmayan bu çocuklP.rın top 
laDma sebebide zihnimde yer 
etmemiş değildi bani ... 

Buraya kedar gelmiıken 
onu da öğrenebilmek iıtün ka· 
r1şdım arRlarına ... Keşke ka • 
raımuaydı . Keşke o hali 
iÖrmeaem, hu toplanma sebe 
bıni öğrenemeseydim. • 

Bakın neler ~ördüm : Or· 
tada Karameıa doıu bir tepıi 
onlar bu Karamclilarla tek mi 
çift mi oynıyoılar. Bu küçüA: 
şekerciklerın ıçınden çııır.ao 

ıluamiye kartlarının üıtuode 
yazıh uaaaruı çıft olan kaza 
nıyor, tek olan kay bedi) or. 
lıe , baraya kadar belkı bar 
oyun dıyebılirlz. Fakat ne ya 
:ıık ki oyun bu kadarla kalan 
yor. t\.azanın kaybedenden 
yaınıı. karamcliyı cıcğll naaıl 
karar vcrlldııe yüz. para vcy 
be§ kunış da birlıkde alıyor 1 

Baba veya anııeıınin kı.a:ı· 
bilir ne çetın bir müık.ülit, D• 

çekilmez bir mahıumiyete kat 
!anarak kendiııne ayırdıi• bu 
parayl bır kıtap veya daba 
pek lazım olabıkcek her haa 
gı bir şeyi alabı!mck varken 
onu böyle fena bır yolda sarf 
eylemek, kenduu böyle köliı 
bır ıtiyada eaır ve nibayet 
kurban etmek ne kadar acı ne 
kac'ar ı.ebuleyıcidır ... 

Ey yarının buyü~ü, • bütun 
ümıtlerımıı.ıo sende toplandı· 
tı v rbk ! Her ey gıbi bii 
yük fenah~darda kuçük: Hhnın 
tckamüıündc:u meyaana gchr. 
lıte ıiı.e 2üıel bır debi : 

V aktıle bir ~ocuk komşu 
evın kümea.nden bır yumurta 
çalarak anneııne göturmüı. 
Nedcnıe çocuaun bu hureke 
tıne bır tey dememış anııeai .. 
Hu bır yumurta z.amanla üçe, 
beıe, ona çıkmış ve nihayet 
bu çoculı. zamanın en müd· 
bıt bır bay o ucu, eo korkunç 
bır buıız.ı olmuf ... Günün bi· 
rinde adaletin bıç bır kölülü· 
iü cuuız bıc•kmayan pençe 
ıi onun yalusıua da uı.anmış 
ve çocuk ıchuna mahlıı.üm edıl 
miş. tju a:r.ıiı b ra1z.1n ıon ar 
zuıa aoencaıDİ 2<n mek, sor.. 
barekeli de annc:s1ne dihni 
çıkaı maaını rica ederek uza 
nan o dıli koparmak olmuı ! 
Oradakılerı bayrete düşüren 
bu huekctın sebebi ıoruld• 
{ıu ıamao:Va~.tıle bir yumurta 
çal m•k &uıctıle bu fena )Ola 
girmişdım Eğer ouman ~ana 
danlıa benı bundan men 
etseydi bu clubete cıijçar ol 
ma:ı:dı .. , demit ve beni çaouk 
öldüriia. diye ha)Lırınış • Za • 

Brı ıu akdıfı , ıi~in lle 
biz.im anlayacağımız. çeıme· 

le.,.i ıenlendirdıti zaman içil· 
meıe de - Camaıır. ev bark 

' yıkamada her türlü temizlik 
iılerinde kallanabilmuindeki 
bir sürü iyilikleriyle b'!'laber-
insanın wö.züni 6Önlünü Jo· 
yaruyor da • •. 

Bu ıu akmadı oc içilecek 
sa dn balunmaclı mı ins11nın 
hem bağrı ve hem de gözü 
gö .lü tatuıuyor • 

lıte o z;arnar1 insan elinde 
olmayarak: Trabzon kerbeUı· 
ya döndü diye barbar b!'ğt-

Tryor . 
Gecenlercle on on beş gün • 

akmıyan cleğirmendere su; u 
bi:r.i böylece barbar bagırtmrş 
dı· Bu bağarrşdanmıdır, der-
din ilgisi o 'anlar yö,,ünden 
göri'ılmesinden midir ? /ıer 
nedenso göz değmesin değir 
m~ndere suyu on orıbeş gü 1 • 

den beridir ki , gürül gürül 
ahmıya baılamııdır • 

Darısı Erdoidu mahalle· 
sinin baıına ... 

Güldik•ni 

Erzurumda kuraklık 
Erzurum 18 - Bir aydan 

beri Erzurumu vafmar yal· 
mamııdır ekilen tohum lle 
sebzeler ~dımam1ıd11 c;iftci 
yagmara beklemektedir • 

Düzeltme 
14·5·935 Hh günü çıkan 

gazetemizde B. Tevfik vural n 
kahraman başlıklı ya:ıısıDlD 
011 altıncı utırında akında 
kelimeıi akınında otuz birinci 
aatmnda açılması kelimesi 
açıl111aaıda, elli birinci satırda 
Şi'lesi eyi muvaffak olacaat 
cümleıi: şivesi bozuk olmasay-
dı eyi muvaffak olacaktı ve 
aekaeaioci satırda.: ıüflörün 
fazla çahıılsa cümleıinde süf· 
lörün fazla ıırıtmamaaına çalı· 
şılaa şeklinde yaz.ılacakken 
yaoltşhk olmuıtur düzeltiriz. 

Zayi şehadetname 
Akcaabat merkez rüşdiye 

mektebinden 321 ıeneainde 
almış oldu~um şahadetnamemi 
gayip etdim. yeniıiai alaca· 
ğtmdan eskisinin hükmü ol· 
madığı ilin olunur. 
Akcaabadıa dUrbinar mahalle· 
ıiaden kaaber oilu Şükrü öıer 

yallı diyebileceiim bu adam 
bütün fenalıklarını nihayet an 
lamııdır. Fakat ok ) aydan 
f ırlayap it iıden gecdikden 
sonra ..• 

lıte bugün helki oyun di· 
ye kabul ettiiiniz bo nesne 
yarıa kötü bir iptilj, ö~ ürgün 

sizi Beşeriy~te mtıır bir mah 
lu k h•li~e ıoka bilecek bir 
kuvvet ve kudret kubeder. 

Salının si:r.ki yarının bü · 
yükleri Türk istiklal ve Cum· 
huriyetinin ıeoç koruyucu 
larııtnıı ..... 

HALiT MUZAFFER 

kliyat 
ksit ~ i 
Artvın inhisarlar 
müdürlüğünden: 

İLAN 
Trabzoo Mahkeme 

bt:tinden • • Açık artırma ile paraya ç~· 
rilecek gayri menkulua ge 

duiu : ~ 
gayrı menkulun bulunduğu 111 ııa.;: 
vki mahallesı sokağı uuaıar•.,. 

Soğuksu köyünde tıpUD 
929 tarih ve 71, 11., 73 •~ 
maralarında yadı bir bab il 
ne, bir fındıklık, bir t 
Taktir olunan kıymet: . ı.lr'i 

hane 3ouo lira, fıad&P9'~ 

Transit suretile Hopadan kar1 
Ardahan, Ç1ld11, posbof, göle 
Arpaçny, Kağızman ve Tuzlu· 
caya bir sene zarfında sevk 
olunacak tütün, müskirat, ba-
rut ve menddi infilakiyenin 
emniyetli kısmı evrakı matbua 
ve levazım kırtasiye ve inhi· 
ı r id rt's·ne a t bilcümle eır 
ya 13·5·935 tarıhioden itibaren 
20 gün müddatle açık eksilt· 
meye konulmuştur. ıçık eluit· 
me 1 6 935 gününe müsadif 
cumartesi günii saat 14 de 
Artvin mu.takıl müdüriyet 
od sında yapıliicaktar. taliple· 
rin o günün 13 üne kadar di· 
bozito akcelerini verip mak. 
buıl rıoı almış olmalıdırlar . 
Muvakkat teırlinat 2"i ooo lıra 
muhammen bedelinin ~ 7,5 
olzn J 800 liradır. muvakkat 

200 lira, tarla 800 lira 
Artırmanın yapılacai• yer~ 

aant , Trabz.on adliye da 111: 
• önünde 20-6-935 P' 

züoii ıaat 14·16 

teminat için nak1t ve hükumet· 
ce tanınm1ş bank2ların vere· 
ccklerı teminat mektupları ve 
devlt:t tahvilleri kahul oluna· 
caktır .isteklıler şartnameyi 
Trabzon Artvın inhisarlar ida 
resi satış şubesinde her vak\t 
görebilirler. 1 - 4 

Eşya nakliyat 
eksiltmesi 
Trabzon jandarma ko-
nak komutanlığından : 

1 - 1 Haziran 9 35 tarihin· 
den itibaren 31 mayıı 936 se· 
nesi nih yetine kadar bir ae· 
ne müddetle Trabzondan 
Erzurum, Erzincan, Gümüıane 
Kan, Karaköse, Kız•ldiıe, 
Ercış ve V •n Vıliyıetlerine 

sev edilecek jandarma 'fYa· 
sının &çık eksiltme surctile 
22 mayıı 935 tarihinden itiba· 
ren aleni suretle mürıakası.ıya 
konulmuş olduğundan t.Jipli· 
lerin ter iti görmek arzu eden· 
ler konak komutanhiJna b ~r 
gün murııcaatları ve 5 beziran 
935 çarşamba günü saat 14 
de j ,ndarma kon k komutan-

ı 
lığana teminat muvakkatelerile 
biıhkde wuracaatluı ilin 
o1unur . l - 4 

Efrad nakliyat 
eksiltmesi 
Trabzon jandarma ko-
nak komutanlığından : 

1 - 1 Hazıran 935 tarihin· 
den itibaren 31 mayiı 966 
ıeoeıi DıhayetiDe kadar bir 
aene müddetla açık ekıiltma 
ıuretile Erzurum Ye erzincana 
Könderılecek jaadarma efrat· 
laıınıo kamyo1ı/e sevkleri 19 
mayiı 935' gününden itibaren 
muoakaaaya konulmuş oldu· 
iundan taliplerin ıeraiti gör· 
mek üzere j odarma konak 
komutanhğına murıcaatlar1 
ve 3 bnır n 935 pazartesi 
günü aa&t 14 de teminat mu· 
vakkatelerıle muracaatları 

ilan olu•ur • 1 - 4 
--------~- . -
yakında 
yıldızda 
Melek bira kri:llı 

l ·- iıbu gayri menkulün 
ıraıa şartnameaı 20 - 5 - g 
tarıbinden itibaren 145 -1' 
numara ile Trabzon M.B. '# 
iresiniu muayyen numar••S:, 
her ke11n görebilmesı iç•P ,fi 
ktır ilanda yazılı oiaulard• o.l-' 
~la malümat almak iıteye ıd 
ışbu şartmameyi ve ~ 7 .... ~ 
doıya numaraaile meaıurıY 
mi~e muracaat etmelidir.' fl. 
2 -artırmaya iştirak içıll ~ 
karda yaıııı kıymetin 1 ~ 
7 ,5 niıbetıncie peyakceıı ~ 
mıııı bir baokan\n ten>iD•\ı•) 
tubu tevdi edalecektır ( ~ 
3 - ipotek sahibi ala~~ 
dıier ali"adarların ve it~ 
bakk! aabıplerinın iayrı ';/_ 
kul üzerindekı haklan• bol~ 
le faıı. ve masrafa dair~ 
iddialarını iıbu ilin tarı ~ 
itibaren yirmi ıü"' içio41 ~ 
k.ı müsbıteierile birlikte."~ 
riyetimiı.e bııdirmelerı i"! 
eaer. akıi halde haldafl ;ii! 
ııc1lıle sabit olmadıkc• ~ 
bedelinin paylaşmaaıod•11 

kalırlar • ~ 
4 - sıösterilen günde ır ~ 
ya işurak edeolcr aıtırOI: .~ 
namesini okumuş ye lul 
malumatı almıt ve :,,uol'!' ~ 
mamen kabul etmit ad f 
ar oıunur • ~ 
5 - tayin edilen zamaod•~ 
menkul üç defa basrıl~;I! 
ıonraençokaı ttran aıbıl~ 
ancak arttrma bedeli ~S 
men kıymetin yüzde _, 
bulmaz vey• aatıı iıte)'• 
acağına ı uchani oiall 
alacakbl"r bulunup d• 1ıatl 
bunların o ğ~yrı aıe• 
temin edilmif atac• 
mccmuundan f zlay• ç~dt 
ençok artıranın taa bb 
kalmak üzerearlum• o• 9 
daha temdit ye 6 - 7,.....tf 
martesı giinü ayni••~ 
lacak artırmada bed r 
iıteyenin alacağın• 
olandiğer &lacakhlar~ll it. 
menkul ile temin edıldl 
cakları mccmuund•• 
çıkmak şartile en,çolı 
ıbale eaıhr öyle bir b• 
edilemezsç ıtı.ıe y•P' 
aabt talebi düşer • 
6 - g ... yri menkul 
ıhaıe olunan kimıe 
ya verilen müblet iç• 
yı ver meıae ıbale s-' 
olunarak kendiıiod1' 
ea yük•ek teklif de 
kimse arıetmiıoldui~ 
almai• razı olurı• ıJf'. 
olmaz Ycya bulun.,•d,. 
on bet ıün müdd• 
maya çıkarılıp en çols 
ibaie edilir iki ihale 
ki fark ve ıeçen i 
yüzde beşten heıaP t 
faiz 'e diğer zarar~ 
hükm-e aacet kalOJ• .. 
muriyetimiıcc ahcıdl 
olunur madde (JJ3) . 

1rı aatııa çıkarılan ı• O""' 
yukarda ~österıieıt2 
tarihinde TrabsOO 11' 
kitabet odasında •f 
gösterilen artıraı• '" 
daire11inde ıalll*' 
olunıır. 



alzeme nakliyat eksiltmesi 
D e v le t Demi F 'olları " 

Erzuru işle me 
. müdürlüğünden : 

Devlet DmiryoUara Eu.uı um idaresinin 40 - 60 ton aras,n· 
da tahmin edilen muhtelif malzemesinden lstanbuldan gelenle · 
rinin TTnbzond gümıükdco çıkarılar k Erıuıuma ~önderilmeıi 
ve yine Erzurumdan ğıdecek olanl rıoın Erzurumdan Trabzon 
yoll oıl.rak trabzon.ia vapurn teslimı ve artnamelerde yn\lı 
olduğu ve.çhıle yapılac k masraflerın ( yalnız gümrük resmi ida 
remize ıt olmak şartiJe ) müteahhide ait olmak üzere kilo be· 
sıabile ve kapalı z rf usulıle ek iltmeye kuoulmışdır. Ek iltme 
935 baz.ıran birinci cumartesi günü saat I de yapııac kdır. 

lıteklilcrio gününde ve şartnamelerden alacakları malumata 
ve şartlara göre i letmeye muraca lları. ?. - 4 

Parke kaldırım inşaat 
ksiltme 

w 

ŞA B YLIGI DA 

. 
1 

Hükumet önünden ger;en caddenin lonca c;eıme•i yanında 
ki eoın kôşesıne kadarkı k'•mı, azami 1521,52 metre murab 
bacnda hı kı11mın parke kaldırım yop1/ma•ı 20 gün müdddle 
acık ek•tltmeye konıılmuıdur . 

' Muhammen bedeli 3852 lira 48 kuruıdar . 
Eksıltme mayi•in 22 ınci farıamba gt!nü aaat on beş de 

bcledi)e daire•ındc toplanncak olan belediye encümeniude ya 
pılacakdır • Muuakkat tenıınat mıktarı 288 lira 94 kuruşdur. 

Ekıiltmeyc girmek ıat:yenler yol inıaatı iılerinde fenrıi ka 
biliyet ve iktı.i.ırları bulunclugunu bıidıren •elahiyeıtar mdkam 
iardan mu•addak vesaik ibraza m cburdur , 

Şartnamuıni görmek ve daha. faz.la izahat almak iıteyen· 
/erin şimdiden, ek•t tmeye girmek İfİn de yakarıda yazılı giin 
de beledıye daire.ine muracaatları ılcin olunur • 4-4 

ark kaldırım inşaat 
eksiltmesi 

Gİ ESO 
w 

Ş RB YLIGINDA 
Fevzi poıa cadduinin kapu camıı önünden ıokak bcıı 

çe,me•ı onune kadar ki azami 165 i ,09 metre murabbaında ki 
kı•mının parke kaldırım yopılma•ı 20 gün müddetle Oftk ek· 
•İltmeye konulmuıdur • 

Muhammen bedel 4180 ltra 55 ltaruıdur Eksiltme mayiıin 
2 2 rncı farıamba günü •aat on beı de belediye dai.re•inda 
top/anaca~ olan belediye ncümenindc yaprlacakdır • 

Muuakkat teminat mıktarı 318 lıra 54 kuru,Jur . 
Ek•ıltmeye girmek iateyenler yol inpaatr iılerinde fenni ka· 

biliv t ue ihtidarları balundağuna bildıren • lahiyettar makam 
lordan musaddak oesaik ibra::.a mecburdur. 

Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almak i•teyen• 
lerin ıimcliclen, ek• itmeye girmek için de yukarıda yar.ılı eiin· 
de beiedıye dair •İtle muracaatları ilôn olunur • 4 -4 

Park ka dırım inşaat 
eksiltmesi 

w 
ES YLıGı DA 

Sokak b şı caddu nin Sinema r;e. mui önünden aokc;k 
baıı çeımc•i onüne kadar a::.ami 888,54 metre marabbainda. 
kc kısmının parke kaldırım yapılma Mı 20 gün müddetle Of ık 
ekaıitmey konmuıtur . 

. Muhcım_men bedel 2~4~ Lira 78 kuru~tur • ek•~ltme mayi• 
•ln.ı22 ıncı çarıcımba gunu aaat on beıde belediye daireaincle 
toplanacak olan encıımende yapıiacakdır • 

Muuakkat temınaı mıhları 168 lir 74 karuıdur . 
Ek•iltmey girmek i•teyenler yol inıaatı ıılerinde fenni 

kabiliyet ue ikırdarları bulundugunu bildiren •alôhiyettar ma• 
hamiardan muıaddıak oeaaık ibraza mecburdurlar. 

Şartnamuini görmek ve daha f,a:ia iz.uhat almak i.teyen· 
lerin ıım~ıden,. ek~iltme':,e girmek i~in de yukarıda yazılı gün 
ti bel dıye daıre•ıne muracaatları rian olunur 4- 4 

Gayri menkul icar müzayedesi 
Mabılleai 

K 11m ağ 
« 

Sok11ğı nevi m.n 

uzun sok le dükk u 24 
« « 2S 
(( « 26 

bir senelik ic raı 

16 
16 
16 

Esvak sırım ğnalar msgaı 144 
Dıron ... kö • mn.o emlak rni 1 

125 
50 

çalıklı « 32 100 
Tekfur ça. çamlık ltı h De 11· l 25 

« « « 11 2 50 
« « « 113 15 

(( 11·4 50 
(( « 11·5 45 

« 11·6 15 

1 

m 
« 
« 
E· 
m. 
(( 

R. 
(( 

ERD LI . 
~~1ky~d• ~ioı ~~d aı[ evs.fı yaz.ıh g yri men kutu! bir enelik ic r· 

~ . o m et e müııayedeyc ç1karılmı tır. talip olanı rın 
yOıd ye.da huçuk dıroı:tol rile birlikte ihale·güoli olan 27 5 935 
paıaıtuı ı at 10 da dcfter4ulıkt topJ nac k ko . c ti rt . 

3 
~·4vona 11'\!r • 

Yli'.NIYOL 3 YÜZ 
il2L z 

E zak, mahruka ~ksiltme 
• 

İ E 
• • • .. w •• DURLUGU • • 

1 - Trabz.on Usesinde ve p•nıiyonunda 935 ıcnesi Haziranından 936 en• si Mayıs nihayetine 
kadar aarfedilecek afağıda iıimJeri yPzıh erzak her madde için ııyra şartname ıle 14 - 5 - 935 t -
rihinden itibaren eksiltmeye konmu9dur. 

Teminatı 
muvakkata 
mikt rı 

Lira Ku. 

187 
32 
54 
lo 

223 
22 

1 
75 
13 
1 l 
14 

1 
7 
I 
9 

2 
il 
9 
5 
5 

28 
36 

1 

1 
13 

3 
8 
3 
1 

11 
I 
6 
6 
2 

22 
9 
il 
3 

42 
13 
21 
6 

3 
3 

3 
I 
3 

1 
3 
I 
J 

3 
2 

22 
2 

5o 
25 

31 
13 -~() 
88 

13 
72 
06 
58 
5o 
13 

84 
8l 
25 
38 
6:i 
63 
5o 

69 
79 
31 
13 
60 
44 
75 
13 
3o 
25 
27 
56 
75 
25 
38 
5o 
56 
25 
28 
19 
5o 

75 
38 
38 
38 
" 94 

88 
9o 
84 
5o 
75 
5 '\ 
13 
9 
9 

38 
25 
5o 
lo 
79 

icmal 

Lire Ka 

2500 
430 
720 
137 

2975 
300 
25 

looo 
175 
ı sc; 
f 87 
21 

f oo 
15 

120 
1 1 
37 

150 
125 
75 
75 

380 
48~ 

22 
lo 
17 

175 
48 

112 
5o 
15 
4 

150 
16 
87 
9o 
3o 
5 

300 
127 
150 
43 

562 
IBo 
280 

9o 
5 

45 
,, 
" 52 

25 
52 
1 1 
2o 
5o 
20 
15 
I 
I 

45 
3o 

300 
28 
10 

o 

bl) 

)O 

5o 
" 

" 

88 
50 

" 
76 
So 

,, 

25 

20 ,, 

60 

Muhammen 
Kıymeti 
Kilo11u 
Lir Ku. 

lo 
43 
4o 
25 
35 
~o 

•) -_,o 
So 
3j 
o,'J~5 
o,75o 

12 
4o 
3o 
3o 

7 ,f, 
37,5 
Go .. 

D 
25 
3o 

o 
lo 
3o 
35 
35 
5o 

4 00 
•>? r, ...... ,v 
12,5 
ıo 
8 
2,5 

99 r., ..,..,,v 
25 
15 
~o 
2,5 

ao 
8,5 
h 

25 
22,5 
60 
1 
3 
2,5 

15 
15 
3o 
35 
:15 
8 
7,5 

80 
1 

2o 
10 

1 20 
4o 
3o 
.20 
00 
4 
3 

An mi 
Mıkd rı 

Kilo 

2~>000 
1000 
1800 

.J.)o 
8300 
lJOO 
looo adt:t 
2000 

.)oo 
25000 
25000 

75 
•)-o -D 

50 
400 
i;)O 
ıoo 

250 
9-.. 000 

300 adet 
250 

3 00 
4800 

75 
3o 
5o 

350 
12 

50') 
400 
ıso 
5o 

i2'lO 
75 

350 
600 
loo 
200 

looo kutu 
500 

3000 
175 

2500 
300 

28000 adet 
3000 adet 

200 
300 
300 
ljo 
5o 

loo 
650 

5o 
25 

5000 bağ 
00 

150 
1 
3 

ıso 
B5o adeı 
300 
700 
35) 

Ekmek bas h rioci 
Şeker küp 
Ş~ker toz 
Sabun Ayvalık birinci 
Koyun eti erkek 
S ğır eti gev ç 
I' oyun bacağı muteverıs·t 
Sade y ğ vakfakebir la 
z~ylin yağı yvalık birinci 
Ot1uu kızıl ağnç 

Odun meşe 
E•zincan ka} sı birinci 
M latya ı.. ysı ala 
Kuru incir en ala 
Kuru üzüm en cıla 
Sirke üzümden 
Ceviz içi ala 
Fındık içi ala 
Soğan kuru 
Koyun ciğeri eyi, büyü 
s~ıça tomafrs 
Süt en ala 
Yoğurt en ala 
irmik lii 
N ş ... sta la 
Pırinc unu la 
T _han helvası •J 
Çay la 
Ma!t rn lstanbul en eyı 
Mercimek Sa :usun en eyi 
Nohut en eyi 
Buğday temiz. ve eyi 
U J Samsun en eyi 
Ş~briye İ tan\>ul en eyi 
Z~ytin Ayvalık en eyi 
Soda ~u eyi 
Gaz. y ğı 
Kömür gürgen 
Konserva aebze eyi 
Kuıu fasulya en eyi 
P t tia lı ra göz 
Tuzlu üzüm }Sprağı 
Pırinç to y ala 
Bey z p ynir kirli kadın 

Yumurt yedi 
Umon ulu ve iri. 
Çir1a y gh 
B hk palamut 
Balık k lk n erkek 
B.ahk kefal 
B hk Levrek 
Balık yılar 

luz 
Bulgur la 
Sarmus k 
Mayd noz la 
Dane bezelya ala 
Kar baki ii 
Kar bü ber ali 
Kırmızı büber la · 
Tel kadayıf li 
Ekmek hadayıfi ala büyük 
Kaşar peyniri Edinıe ali 
Arp ala 
S, man la 

2 - Şartnameler her gün bedelsiz mektcbdco alınabilir ve görüle bilir. 
3 - Ek iltme 30-5-955 t rihioc tesadüf edeD perşembe günü sut 14 de Lise binas.nda 
yapılacakdır. 
4 - Ek iltme açık ıurelte y p1\ııc kdir. 
5 - Muvakkat teminat mikdarı her maddenin hııasına yazılmı dır. 
6 -= \ıtekl~ler ticaret odasında muk yyet o_ldukların~ bir ves:k gösterec Jderdir. 
7. - · lıteldıler 2490 numar h kr.~unua 16ncı maddH1. b~ a.mina göre muvakk t te~iaatlarını ek· 
ıltmey b.sı h•. ad D / a.:ıt evv~h a kad r me l:p kıhbctıpe vermelidir, 2 _, 
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ABONE 
Seneliği 500, Altı aylıgı. 300, 

üç Aylığı 175 kuru, 

( Yeniyol ) 

l 
1 
1 

~SHASI 
4 Kuruştur 

ilan •atırı 1 S Karu~tur Relılômiar 
pa:z.arlıta tabidir. 

Pazartesi, Perşembe Günleri Çıkar G ZE Eve MATBAASI E•ki na.J..alar 20 kur.~ tar 

'.~ ... . . ;;r "K. " , . .., 

MODA TUHAF.YE 
w 

MAGAZ S 
Mevsimin 
En yeni 
Çeşitleri 
Geldi 

Modaya 
mutlaka 

, ugra 

Modanın 
• 

yenı 

moda 
çeşitlerini 
Gör 

Ucaz ve Sailam 

~ . "'i '•. . •. . .· 

Kayik ve hamaliye 
inhisarlar baş müdürlüğünden: 

nakliyatı 
munakasası 

1·6·935 den 936 gününe kadar Pulat n inhisarlar müdürlü· 
ğünden lstanbul \e sair yerler vapurla yapıJac k yaprak tü· 
tün aevkıyah ve söıü geçen müdürlüğe g elecek lev zim ve sair 
eşyanın kayik ve bamalıye n kliyatı şartnameleri dairesinde 
13· -93 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münak...saya çıka· 
rılmıştır. talip olrınların şeraiti anlam k üıere bu müddet zarfao· 
da gerek Trabzon inhis rlar b i müdürlüğüne ve gerek Pul tana 
müdürlüğüne muracaatları 3 - 4 

Un eksiltmesi 
Askeri Satınalma kom İ S) onundan 

A - Tr bzon kıta tı için k palı zarfla eksiltmeye konulan 
takriba 28412 ,5 liralık 255,ooo kilo ikinci nt.vı uo talıp çıkm 
dığıadaa bir ay içinde ,u surette p ı rlıkla hoacaldır • 

B - Şartnamesi tafep vukuuoda kom syonda parasız ol rak 
okuna bilir . . 
C-Artırma eksıltme k lede satıaalma koroisyonund yapilacaktır 

D - Artırma eksiltme pkzarlık suretiledir . 
E - Muv kkat teminat 13J liradır 
G - isteklilerin 17 mayis 935 den itibaren bir : ay içinde 

teminatlarile trabıooda kalede satın ima komisyonuna muracaat· 
lar1 ılia olunur. l • 4 

tem ' İ Gayri menkul ic • 
1 

ic rı scnevisi 
Mıhallesi ıokafı nevi n2. L. T. _ _,k ________ l _____ ,,,_14'6 130--E·. 
eıva ııra mağaza ar mağaza 

" 
" ayafılbo 

,. 
kasim ağa 
polita kö. 
kalafka 
coşera 

n 

" " 
" . 

erıürüm 

" Lezgi 

ı mera 
mabşaşa 

elmalık 

arsa 
kabnb ne 
mağaza 

hane 
emlAk arazi 

" ,, 

145 125 
221 280 
32 40 
33 20 

123 80 
143 20 

88 80 
2 ıso 

19 ıso 

• R. 
M. 
" R. 

M. 
E. 
" 
n 

DEFTERDARLIK ; 
Yukarıda cins ve sair evsafı yazılı gayri meokuldın ye mi mu • 
zayedeainde talip zuhur dmediğinden 23.5.935 perıcmbe ıünli· 
il~ kP.dar ~n glhı müddetle temdit edilmitlir tahp ol clarıo 1' 7,5 
dı~o:zıtoları~e birlikte 111at IO da defterdarlıkd toplan cak ko· 

ı 7ouı murıcaatları , 

• KIRA AR-Y'I ASI İLANI 
Vakfı Mahalleıi mevkii Cinıi N2 
fatih çarşı yeni cami mağaza 1-17 

" n ,, " 2-19 
" cami kebir orta hisar dükkan 5-11 
" n " " 6-13 

Çarşı çarıı yeni cami maraza 22-29 
• " ,, n 3~ -27 
• " kemer altı n 26- 2 

" " 
,, 27- 4 n 

n ti terziler " 29-27 
n: usa paşa " soğan pazarı • 53 18-20 
ar ç zade camiikebir orta hısar otel 1 - 1 

müfti çarşa bat pazarı dükkan 88- 4 
n " " " 89- 6 

of,u ,, " 
kahve 108- 10 

basan ağa " soğan pazı:ı.11 dükkan 151-27 
emine koca ağa ,, semerciler dükkan 292--22 
s har adın ,, sıra mi!ğazalar magaza 203-111 
ş;rin batın • yeni cami " 27- 16 
semerciler terziler " 20~- 6 ,, 
uzun oğlu pazar kapı moluz otel 128- il 

• DEN EVKaF IDaRESi • • 
Yukarıda yazılı gayri menkul vakıf akarlar 935 ıeneıi için birer ıenelik kiralan artıroı•Y' 

çıkrılmışdır. ihalesi 20 5-935 pazartesi günü saat J5 de yapılacakdır . isteyenlerin e•kaf idareıio• 
ıcelmeleri ___ 3-3 ___..,, 

• • Senelerdenberi TEt~RU E edilıb piyasamıza çıkdıkdan sonra 
• • • GRiP hastalığın n mf'mleketimizde ŞiDDETiNi KAY· 
BETTİRE ve vaktinde kullananlar GRİPE 

Yakalanmakdan kurtaran 
Gripa karşı tecrübeli ve çok müessir 

• . . ... 7 .. '--· 11 . . . ~ , 

Emniyetle KlJllanınız 
- 1 
i 

• ARTIRMASI İLANı KIRA 
Vakfi Mah lleai Mevku cinai Numroıu bedeli nıuhauııtD 

ıJ· 

Ç:ırşı Çarşı 
. . 

maiaı.a 20 _28 7o yenı camı 

tarakcJlar 2;,- 7 c.i.. 3o 
" " " - .36 haci Ali aia " cami ıokağı dükki11 41- s 

kaıim aia " ıemerciler başı mağaza 45-49 100 

" " ,, 46-45 9o ,, 
47-47 ıso 

" il " ,, 
49- 48 

" " il " 
,, 

E\'k f iıkeader paıa camı havluıi otel\ o 240 
Amasya amaıya amaıy hane 13-34 Sa 
müfti çarşı bat paıar1 dükkia ,99-49 36 
Muıtafapafa ,, tarakcılar maiaza 180-ll 30 

1':51_,_13 30 
" il " il 

h ciaalib " bakırcılar " 199 - Jo 30 
h ci bana il ıemerciler . başı ,, 129 - 7o 120 
iakeader paıa terzıler 

~ l't 240-20 'o " 
,, ... ._ 

ı' 241-22 
" " " il 

25 peşiin a;aaı " iıkele caddesi dikkaa ,60- 3 
yeni cami Akcabat yeni cami mağaza 281-61 ]oO 
tiriahatua ÇUf1 semerciler dibi " 28-o4 ıao 

" il ., 29-12 J46 
'1 

EVKAF İDARESİNDEN : dJlı· 
Yukarıda yazılı vakıf akarlar 935 senesi İÇİL bir ıenelik kiralanmaat artırmaya r çıkoı··~~ 

ihalesi z7.5.935 pa%arleai günü snat onbeşde Evkaf idarcıinde yapılacakdır iiıteyenlerin f;f ~ 
idareaine ıelmeleri 1 - ~ _..,,, 

Çok yakında Yıldız ahçesi aç;hyor 
Dünyanın en bü) ük FiHmlerinden bıri olan 

• 

ECE UQ UŞ U 
Şaheseri orada gösterilecekdir, 




