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T. Endüstrı 
kongresinde 

Ankara Dördüncü 
tecim ve endüıtri pdaları ge· 
nel kurultayı bugün ıaat l S 
de ekonomi bakanlığmda ek.o· 
no ni bakan• bay Celal baya· 
rın bır ıövleınle açrlmışdır • 
Bakanlıklar ve vı/iiyetler ve 
mılli bank.alır murahlı:ıs ve 
mümeasıllerınin ıftırak etmek· 
te oldukları lmrulta> ın /.u 
Ofllıı toreminde tüze bo.· 
kanı aaracoğlu Şükru ıle t l • 

rım bakanı mahlı• ı::rkmen 

gaz.et c /er oe bır çok kimıe· 
ler bulunmuşdur Celal boya· 
Tın ıoylevinden ıonra kurul· 
tay asbaşk'.lnlı11ı •ekret~rle•i 

•eçimi tle komiıyonları ayrc· 
mı yapılmıf ve aıbaıkan/ığa 
hamutayd:ı tekirdağ ıaylaoı 

Ş Jktr keubir Hfılmiıdir • 

Dıl işleri : 
bir anket 

Ankua - Türk dıli arıış· 

tırma kurumu genel sekreter· 
lığındcn Türk sentaksının ku· 
r.llaı 1 arathrılır ken konuıma 
dılinde ve konuşma dıline uy· 
2un olarak yazılmıf folklor· 
eserleri ile katapJuda gö ülen 
cümle ve terkıplerin yspıhı 
ıckıileri hakkında bir anket 
açılmışdır . 
Sentaks anketi adını verdsiimiz 
bu anketıa DHtl y.pılacajıaı 

gö ttıa•en bır proğram baaıl· 
mıı ve bütün ıl ve ilcclerle 
bılke,Jeriue dığıtılmışdır . 
proirama göre ber ıl ve ilcede 
buıunaa derltme kurullan ile 
hılkevlerinin dil larıb ve ede· 
biyat komıtelcrı balkın konuı· 
mı dılınde yaz.ı ıentalıııımııdan 

baıkalık iÖıteren aentalu ıe· 
killerini ve ata ıöıleri bıJme· 

celer masallar bılk tekerleme 
Jeri ııbı fo!klor varlıkları iie 
halk dılıyle yııılmıf b kjye 
ve tıyatı o iıbı kıtıı pbrda bula 
baleceklt!rİ yı 11 sentaksından 

dt.iııaklık iÖıterır cümle terki 
pleri f ıleytceklerdır. dilimizın 
öz konuıma kaynaaındaki bil· 
Uin aentalu varlıi•nı ortaya 
çıkarm akıçin ıçalanbu anketin 
bQyilk verımler verecej'iai 
umarız . 

Hıtlerin E,Övlevi 
"' 

Berlin -- Bay Hitlerin 
aöyl~ui halclunda deuta ehe 
Alle.•meıne zeitun6 6GZetui 
ıunları yazmck iadır : 

Hıılerın uermrı oldatu İ:.ı.a 
hot o lcadar u•rici o lcadar 
tamdır iti Rayııtı. 6 be ık' nı 
nan R•ndiııne karıı o/dutu 
ınarıf ııoıterımine u/aıumu~ 

da liuıün yürefile rıtiralc 
etler h f bir ı•Y 6tzlememelc 
tledır. Çunlu artılı lırfbır ı• 
yi 6 z.lemek ld:ı.ım deııLdir. 
Diiıü ıu/en lae•ıey faz.La cüm 
le ovun/arı yapmalııı:ı.ın ini 
dırmııclır fUn•ı htıpımı:ı. bili· 
}OHU.Mİ barcıı lto1unaak için 
Almanyanın •n İyi aaul ola 
rak leıı ul •ti fı ae IMnua lı• 
f ıdiı m a • bı la 'lıeıc• anla 
ıılrnrıdır )'alnı~ laalclı olt!a • 
ııımıua d''" aofrq leorelıd 
tU:i "ft ~• :/~ cmcnıa. 

Almanya 
hakkında 

A' am kamarasn~da 
bir sual ! 

Loadra Avam ka · 
maraaındı dışarı işleri baka 
nından Alman bijkfı ınel;ni 
müşterek barış ve emnıyeti 

elde etm'"fle matuf siyasa bak 
kındaki mutalaasını beyane 
ve Almanyanm Arsiulusal l.ü 
tün zorların halli işinde Ulua· 
Jar kuı umunun ma kanizmeıini 
tanı) ıp tanım dığuıı bildirme-
ğe davet edib etmedıği so1ul 
muşdur Sır Con Simon ktn· 
disınin ve bay Edenin Alman 
yanın U.uslar kurumuna tek 
rar dönmesi için ayak diremiş 
oldukJarı cevabnıı vermişdir. 

Fransa 
Anlaşması ••• 
Paria - Le Hour Gazete 

ıi B. Laval ile B. Goering 
arasındaki göıiişme hakkın · 
daki mutalaaJarana denm ile 
bu gö. üşmenin açıkca ve fa · 
kat ayni zamanda dostane bır 
ıurette cereyan etmiş o\dıığu 
au yum&.kdadır. 

Bu gaıeteye göre B. Goe· 
riaı Aimanyanıo barıı dıJek 
lerinden bahıetmit ve Bay 
Hitlerin bu akş~m vereceki 
söylevin t11lag ne olduğunu 

ıöylemitdir. B.L"val Fr•naanm 
Almanyayi biç bir vecbile bir 
çeaber içiae almak amacıaı 
ıüdmemekde olduiu11u ve 
Fraaaanın aktetmiı olduğu 
aadJaımalara her devletin işti 
rak edebıleceiini ıöylemişdır. 

lzm;r çalışıyor 
lzmir Sarbayhk ya-

kında lzmir şarının genel ba-
yındırlık rJiaını yaptmıc•ktır. 
Bu pliada İımirdeki cl..:ğ..:rli 
oııtukıerin yeri belli edilecektir. 

lımir - İlbaylık ırenel 
aaihK kom11yoau ilbay geaenJ 
Kizım Dırikin baıkanlııiıoda 
toplanarak bu yıl şarda ve il· 
celerde köAlerde yapılacak 
ienel ıiniaıne HVifı ve ba. 
takhldarıa kurutulma11 için ka· 
rarlar almııdır • 

Akhı aran yardımt 
Akhisar Kuı yer 

deprenmuine uiruyanlara ti-
mdiye kadar 700 lıra yardım
da bl'lunmuıdur balkın bu 
yudımı takdire deier dır. 

Öderoif'de 
Ôdemit .. Erkinlik 

aanııaın baıkaalıiıada öde· 
mitte dilımana ılk kurıun atıl· 
dığı yer olan ilk kurf un kö-
yündeki andac ı.,, etrafında 
ber yıl olduju ııbı bu yıl da 
ıenlıkler yapılacak ve bu ıen. 
liklere ödemiıe baıilı bütün 
k6y ve komıu ilçelerin balkı 
da ıelecektır • 

Cçak armağaıu 
ÔJemiı -- ödem'ş iler 

ıanh ordı1muza armağan ede. 
ceklerı ve adtmit köylüleri 
ve ö iea.iş esoafiarı adını ta· 
fıyacu: o an uç•klaı ımızı 
11marlama zamanı i""lmııdır • 
Türkıye muotarJarı adını t!!ft· 
yacak olan yeni uçaiau alan· 
maaı İçın ödemif ve çevresın· 
deki kGy mnbtadarı&ın hemeo 
bepıide yurt Bcleçferini yerine 
i"'tirmeye ba1lım11lardu • 

Kamutayda 
müzakereler 
inhisar işleri ... 

Ankara - Bugün Nuri 
conkerin başkanlığmda yapı. 
ı~n kamutay toplcntısında b • 
ı ut ve patlayıcı maddeler iu· 
bısar idarelerin n 1932 yı ı beş 
aylık bililDÇOSU ile 1932 yıla 
bılaııçoso hakkındaki divani 
muhasebat encümenı maz~ata· 
sı görüı:ülmüştür . 
R fık ıoce bu maddelerin satış4 

iarı üzerinden verılmış olan 
pirimler ıçıo buı sorular sor 
muş gümrük ve iobisarl r b•· 
kanını raoa tar han karşılık ver 
miştir. 

Bakan barut patlayıcı mad· 
ddeJer anbısarını işletmek bı· 
kakı bük fıaıete veren kanunda 
HÜH fımete bu iohıaarıo doiru 
vereceğı tLJrz ve şekilde iıle
tılme211 açın ıelaaayet verıJaıit 
olduğunu ııaret ederek demış· 
tırlu buk fı met bu aeiaha>:eti 
aldıktan ıonr• ılk şekıl oJarak 
şaıket erle ıtaiaf yapmak tarıı 
tercıb edaldi ve bu11un için te· 
f kkül eden şırketler!e bir ta· 
rafe tanzim edayor ve kanuaua 
kendıs•ne verd ğı ıelihıyete 
dayanarak bunlara prım ver· 
mek hakkını da vermışdır bu· 
ıırketler ışli> or fak at nelince· 
ae bunların feshine lüıüm 
hasıl o!uyor • fcaıh edıldıkten 
sonra muvakkat bir ıdare 
teeaaüı ederek ayni ıer t al· 
tında ialutan •ıh:tmektedeYam 
edıyor yanı hükumet vaktile 
şırketleıı te4kıl ederken nasıl 
ınh.ur "anunuadita aldajı 
aelibıyetJere ıstıaadcn ıirket· 
lere tarafc yaptırdı ve prim 
verdıyııe muvakkat idare ile 
buou doğrudan doiruya kendi 
yapmaya mecbur olduğu gün 
de yıoe o ıeJibıyete iıtınaden 
satış tarıfui yapıyor mallarını 

aatabıJmek için diier inhisar 
aılerınde oJduiU gıbı prim ve· 

· rayor biJiuınızka bütün inbinr 
malları prımJe beyıye de aatı· 
lır kaııuoda ticari kaidelere 
göre satılır dıye bir kayt uar· 
dır bcarı kaıdelere ıöıe de 
malı aatacakJarıa ıntıta etme· 
icra ıptıd.ı bır faıtl1r bu suret. 
ie kendı ıobısar mAddeJerıni 
ıurcbdmek ıçın tulluiu aceo-
teiere prımler vererek iakoıı -
totar yaparak !nbıaar madde· 
1erının ıüıüıme11 çare!erıni 
buimuş oluyor buoları yapaır· 
keıı de ıoh.aar kanununa ıati· 
nat edıyor. bJliÜDkü_nzıyet 
sıın üçüncü aathuıdar ıımdi 

merı elan yeuı kanunla artık 
ıatıı ıeram de bırJeıtı her 
yerde aynı ıuretlc Ye ıdareoin 
cıoırudaa ao;ruya memuru 
olan yerlerde memurlar t ra· 

- Arlca•ı 2 ıncı Yü:ıde -

Deniz Tayyarelere 
Deııjzde ) andı ! 

P.uıı - Lleuteaant Puiı 
ıımaodekı en büyük F ıanıı& 
denıı. tayyuu nemirlemıı ol-
au2u t1orao hmaoında tama 
men y1amı9dır. 

'la) yare kurultayı 
AokarA - Türk tay • 

yare c ıQıyetı 11lbncı kurultayı 
24 ma)ııcıa Hı ıbı~an Geme· 
ral lımet 1 ösıü taufıadea 

~ ı.ç.l~caluhr. 

( --...,,.-- - .... .,---' 
Dü.sün..ce 1 Ux ı:::..=..~le:ri 

\_ __ ..... _ _.........__,) 
Ölçüşdürıneler ( · ) 
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11 ör.ceğinde okum.ı ça-
IJında olub da mekteblerirı 

yetmezlrti > üzünden mektebe 
altnmadık/;.ırı için aokaklarda 
başıbo, g"'zerı ne kadar fO 
cuk İdiyorsıınuz ? il ö.ze· 
li böyle olunca ilce/..,in da 
ha geri bir durumda olacağı 
beıbel/i d~ğli midır ? 

Nüfusu en kabarık , köy-
leri en cok hır ilcede, sözge· • 
lemi dolu an J üz bin nüfuau 
olan Of ılceainde hemen hep 
ai üc aınıflı ue tek öğretmeli • 
on, haydi deyelim ki on be, 
mekteb ve yirmi bir kaç ög· 
retmen olur•a o ilcede Cum 
hur/uğun ve devrimin i.tediği 
ilk ohuma hayati vardır de 
nebilir mi ? 

Mekteb kuraklcrını mı 

•oruyorıunuz ? bütün ilde ba 
gunun tarzına uygun bir 
mekteb kurağına raılamıJ a· 
catınıza kuş unuz. oima•ın • 
bu il ifinde eld l /.ulunan 
mekteb Auraklarının bir ta· 
lumları da bak&m•ız.lık ve 
onarımıız/,k yüzünden y kıl· 
maya yüz tutmuı bulu .mak· 
dadırlar. 

Meldt1blue Kiden çocuk/ 
ren olıutulub yet·ıtırı/me ri-
nin yo'unda olab olmadıkı da 
ayrıca incelenib 11ör.den ge· 
'i irilmege deten bir ıorakdır 
lcı, bunun nıce o/dulunun b~· 
lirtilme•i daha ç"k uzman· 
Lora .lüfer. 

Öyle ıanıyorum ki, clenk· 
doıı degil de bir k"''i derece 
ltüçü;a olan illerimiz İfinde 

bil• bu il kadar kültür, hele 
ilk okuma iıinde yaya kalan 
bir ilmiz. yokclur. ıanıyorum 
demeie ne h ıcet .. ölcüşdür
meler bunu bütün açıklı;ı 

ile belirt .. celıdir. ba iıde ya-
ya da öbür iıl•rde altı mıdır? 
ne .~zer ... 

Sör.gelimi Mardın hnlkıvi 
ile bura halkevınin çalııma 
larm• 6lçüıdür iinz : mardın 
laalkevtnin fOlışmaır ne denlü 
11öııünüz.ü kabartıraa bura 
laalltevinin çalıımama•ı , ne 
bileyim çalııır 6Öründügü 
halde gözü ıönlü doyuracak 
bir ol•unlule 6Ölterememeıi 

de o derec! 6Öt•ünüz.ü aırtı· 
nıza yapııdırır. madd'° l)e iı 

mi iafiyou11naz ? iıte ııze 
bir taneai : 

He gün 5 
k~lime 
kar ş,hğı 

Evvelce h her verdiğimiz 
üzere hergün D 1 kurumundan 
a dığımaz b ş osmanlıca keli 
meyı Öz Türkce karşıhğile 
~ erab r bu ada b:;sacağıı· 
lıtt lısteyi tugün verı) oruz : 
1 H kım ( Souveraine ) -
Egemin. 
H l.imıyet Egemenlık. 
M sal: Hakimiyet mılJctindir
l::gemenlık UJusundur. 
2 - Mü"t k J - Erkin, ba • 
ğınıız. lstıbıai - ErJdalık, ba 
gtasızlık. 

Mıaal: J Biz müsh:ıkil bir 
milJetın çocuıdarıytz Biz 
erkin bir ulusun çocuklıırıyıı. 
lstikiiil Mucadelesi - F.rkia 
hk ::>av şı. 

2 - Müstakil meb'uslar -
Bağınıız aayJavJar. 
Türkiyede mahkemeler müa • 
lakıldır - Türkiyede hakyer 
lcri bağınaızdır. 
3 - San y - Endüstri. 
Sın~i - Eocıüstrıel. 
4 - Hur ( T. Kö. )- Özgen. 
Hürıyct ( T. Kö )-Öı2ealill. 
5 Serbest - Özgür. 
Mısal: serbest mıntaka -Öz· 
gürbolge. 

Not : G zetemize gönde · 
rdecek Yl zı ıda bu kel' mele· 
rın osm .. nlıc. ları kullanılma • 

ıını ııc~ ~deıız. 

Bi . av ıye 
Ankara - Türkof ı Re· 

ısl'ğmtlen : l p ny ıle tıcaret 
aol .. şm sı m-zakerelerı neti· 
celcnınceye k d r Tüccarları· 
mız n 7ar rdan ko•unmaları 
için bu memlekete mal iÖD· 
der memeleri tavsiye oluıı ur. 

l ı imız Finaııtoi 
inceleme i~yarı B. Naz.mı 

( PJmır ) soyadını almııtlı.r. 

M r n lıalkeuınin, e.ulerın 

J;uruıuş ve aplııla ının yil 
donumu c.ola) ıaıle _3 ıubaı 
935 tar1h uJe çık"rdııı oe 
bura huiR. vıne ) ol adı11ı bro 
ıurü, euımız.ın blttk odaaına 
u;rayıo gaz.den lft!fİrıruni~ 
M • .udın helkevmın bura halle 
euırıden ne kadar fOa ve n• 
kadar ufku ü ve proframlı 

falı,dığını , faltımakda oldu 
iU u gor. celuınız. • 

Numan SJbıt COŞK. UN 

( ) O fuıJürmeler baılı,lı 
birıncı yazı 2035 şayıli 60• 

z eEmız.dedir . 

GEREKEN İŞL .. ER 
Nakil vasıtalarına d ık kat lazım ! 

Nakil vu taları d('nince ilk önce hatıra g len otomohiller ve 
d d hı tatıyan V.! tafımııarıoı öa ve yol verılen kamyonet-

• ım a b " ı-k lt b k. · · l~rdir. dab•aıda yok deiıl va.r . am' uguo u s u . ı ısını 
ele alıyo·uz: dıyorlarki, piyasada iş en, bt"lt"d yeye verg~ veren 
otomobiller arasında çürük çarık oı•nlar pek çok dur. yuk ara· 
bası olan, fakat tıka basa adam dabı taşıy,n kam1 on etlere g,.liace 
oalar daha çok \:övledir ... gerçekten böyle midir, bilmeyiz, yal-
nız bildıtim z ve gördüiiimüı ftci bakıkat şudur: sık srk devril· 
•eler, uçcnalar, uçurm:alar, ö ii'Dler, öıdürm•ler ... iş'n içinde 
bir kafayetı ı.hlı, bir yderı ılık olduğuna kuş~u yok artık. fa"at 
nerede, makinelerde mi , oalı" çeviren ellerde ve başlarda 
nu ? herhalde hu bey~ti işe· İfe dıkklıt gerek •. 
bu bir ödndır. uçab, uçu:ul:aı 1 ijl~D. ve öldUrükn!er de yurddrll 
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: Gazeteler Arasında : . - ... • • • • • • • • • ••••• 
Akşam - ltalya Afrikaya 

yeniden aaker wönderdi . . 
Yeniyol - Şu afrika ele-

nilen yerele doymaz bir ka· 
panmış doğra•u ! 
Akıam - Bu yıl tütün , 

incir , üz;üm çok iyi o/ocak .. 
Yeniyol - Çok para ede· 

cek mi, on.lan haber ver ! 
Ak,am - Sinopta elekri· 

rik •• 
Yeniyol - Yapımlar ela 

ondan aonrd anlarlar : Eter, 
onlar tla. kilovatını yirmi 
kuraıa yakacaklaua şimdi

den yandılar elemek ! 
Akşam - E•kiıehirde ıu 

te•İ•atı •• 
Y eniyol - Bir gün gelir 

biz;de ele o ihtiyac duyulur 
elbet . • hoı, luyamete kadar 
koca Trabzon ıaıuzlukclan 
cayır cayır yanacak değiİya! 
Akşam - Tatün piyaaaaı 

dur.un .. 
Yeniyol - Deaene her za-

manki hal gibi ! 
Zaman - Zehirli gazler. 

elen korunmak için reımi 6a 
yri re•mi bilıımam bınala.ra 

birer •ığmak inıa ettirilme· 
aine belediyelerce karar verıl 
eliti malumdur. daim! enciı. 
men bu ıı ınakların ne ıe· 
kilde yaptırılacağı hakkında 

bir izahname hazırlamaya 
baılc mııdır • bu ız.ahname 
pek yakında ikmal edilerek 
tatbik mevkiine konuıacakdır 

Y eniyol - Bu beledi) eler 
ara•rnda bizimki de oar mı· 
dır derain ! 

Zaman - Nakil vaıtkala
rının mueycneıi .• 

Yeniyol - Ya bizde o/mı 
yan ıeylerden bahaetme ! 

Zaman - Görünmez lca. 
.:olar •• 

Yeniyol - Biz.de ıörünen 
/eri de oar: Çürük farık ka-
myonetlerin yuvarlanmaları 
gibi ! 

Cumlıariyd - Her ıeyden 
önce halkın menfaati • • 

Yeni)'ol - Ona ,uphe mi 
oar ! 

Cumhuriyet Daoamız 

yürüyor .. 
} eniyol - Ve )Ürfıyecek 

elbet ! 
Cumhuri)'et - Dut böcek· 

leri oe far ler . • 
Y eıııiyol - Bırinciıi ;yok 

••a, i incilerden atlım eda· 
mr;yoraz : her lı.ö,e baıında 
bir kame , her ıokakda bir 
kafıle. ne diJ elim , belediye-
miz. harelt.ete gelir, mücadele 
ye atılırsa ne al6, atılmazıa, 
kölı.üne kibrit aayu ! 

Cumhuriyet - 44 ulus 
konıere karıı harb actı •• • 

Yeniyol - Öyleyae bitik. 
dir hali ! 

Cumhuriyet - Dilimiz. ü-
zerinde çalıı m• •. 

Yeni)ol - Çokdan bir 
ödev olmuıclur ! 41 

Kuram - Kapalı farıuun 
Üdündeki göl •• 

) eni} ol Mayi• İf inde 
bir niaan balığı ! 

Kurun- Paranz temailler 
Yeni;>•ol - Bu zamanda 

rağbcı gören onlardır ! 
Karun - Franaa ile ingil· 

tere habef-ıtalyan vazi'Yetin 
den nifin endiı~li • . 

Yeniyol Harbın •onu 
f elalu:tdir de or.ı.ın ijin! 

Gü ül r 
Şu ıabeh. uyku u ne tath, 

ne doyulm z bir ııesnedir .. 
O u şöyle kesi siz ve rahat 
sona erdirdin mi değme git -
sin... Hele bu uyku, muhab -
bet ve ıevgi dolu bir dud 
ğlD alnınızd dolaşma11 uzu 
ve sefat f, kıran narin bir elin 
saçlırmJı.da gezmeıile niha • 
yellenirse ... 

Bazı sabablar beni ı:ınnean 
öperek uyandırır, h ydi vakit 
gelc'i y num, kalk diye. Ben 
o dudııklann alnım ıevıi 
dolu temaaınJ n sooıuı bir 
baz, şefkat e mcbabbet dolu 
bu an sesinden tesvire ıığ -
may n bir şevk , bir zevk 
duy rım. 

lıte böyle uyandığım gün-
lerde kcndımi dab dinç, d<.· 
b ne teli ve d h canh · b•a 
eder o günü ucıuı: bir zevk 
içinde y şarım. 

F kat bır de bunun zıddı
nı düıünüo. Meıela : Sabahın 
beş vey altısında ya i uyku· 
ouz.u en ht11 yerınde ıbtimai· 
ki 2o - 25 yıl cnel yapıl 
mıı kım bıhr ncreıınden km· 
hp tamıre iÖ.ıderılen bir Gra 
mofoo maıuneıının ve yme 
muhakkaK ve mubalaiaaıı: on 
aenc önce ımal olunup çalına 
çalına artık t.ncak zırl yabıh.n 
bır pr kaao fışk.ıran yıne ç4l-
Jak ve bırhyan bir ıcs kul k· 
lannlzı cmm cmm tırmalar 
ve sız ıöylcne ıöylene uyan1r 
anız itte berbaddır bal o 

z man ... 
Böyle kalkdığınız günlerde 

bir ccheunem n yata yaşar, 
mütbıı bır sınar bubr oı ıçın· 

cic kıvranır durursunuz. Gele 
ne ııde.nc bagmuanız.. Y pı· 
laa şeyler müabci dabı olaa 
aıı.1 memnun etmez, başı111z 

ZoAk ıoa~ vurm.tkda ağırmak 
dadar. 1ştahınız s nlu kanat 
gctmb uzakl şmışdır. İilernaiz 
cıaıma akıı ııder, vc!ha.au bu 
uyanış ıekıı aız.ı zchnlemış, 
o rünii oıourmuşdur ıştc .. 

l'•mam yedı gündür böyle 
lunk bır m iuncuıo . çekilmez 
zmltalarıle uy oıyoıum. Ve bu 
yedi günde çatmadıiam adam, 
d rıımad1gım ark Ua§, sınır leo 
mediaım ıın kalmadı. Meier 
lst ubul Gi zeteicrınin yeraeu 
ıöie kadar haklan varmış t u 
iıde Bu ses bende öyletabam 
mül cdılmcz, öyle berb d bır 
t sir blrakuı kı rtlk biriııne 

kızdım mı bat a söze hiıüm 
görmeden ucrhaı : Sen c e 
beaım itbı kmk bır m kinenın 
çekilmez zı11!tıl rde uy n be 

d m dıyorum ! 
HALiT MUZAFFER 

~aruson bayramı 

San sun - 19 Ata türkün 
Sa•saoa ilk ayak atı ının 16 
ıucı )ıl dönümünden ötürü 
yapılan şenhkier çok c nh 
ve coşkun olmuştur s msun· 
lular bu günü en luymeth bay-
ramı rı olmak üzere kutlula-
maktadırl .r • 

bulama ısleri • 
Burdur,.- 19 Şehrin yo-

resindeki civanodakı yerleri 
sulaDJak içın dört kilometre 
uzakbn su getırilmcktedır 

Scırb )lık tu ış için bütün 
gccü ıle çalışmakt car bu it 
uzerınde :ıı!oo e y kın i§CI çah 
ttırılıyor şcbrımızc epe ce :z:n· 
~Ddenberı )t?ğmur düşme iş 

tir bu günlerde ycı ğ cak y ğ

murlar urün ıç\n çok bereketli 
olaca dır , 

, 

YE IYOL 

r di v sa ış 
oopera if ler· 

Evvela İzmirde kurula-
rak ihracatı idare <"decek 
İstanbul Cunıhuriyct 

Memleketin muhtelif yerle 
rinde kurulacak ol n ·redi ve 
rı tış kooperatifleri e dair ha· 
:&ulanan kanun layib sı, K • 
mut y ikbsad enci\ enindedir. 
Layih kanun haline geldi 
deıı sonra e.·nla, iatib nl kı
lıiliycti fazla •e nüfuııuoun 
kısmı az ı üat hıil ol n b: 
mirde satış kooperatıfleri u 
rulac kdu. Bu mıntakanuı b 
he mahsullerinden olan üzijm 
ve incir mahsulünün memle 
ketden ciışan gönderilmesi işi 

bir kooperatif tarafından ya · 
pıl cakdır. 

lzmir ve civarmd karula-
cak olan bu kooperatife gir -•r io, o eivu mütt bsillcri 
içiD mecburi olac ğ• söyleni -
ye sa d~, t>u doğru değildir. 

Alak d rl r bu ' yiayı tezıb 
d ckdedirler. 

amutayda 
müza ereler 
inhisar işleri ... 
-Baı tarafı 1 inci Yözde-
flDdan ki ekseriyetle böyledir 
•atılmak.tadır barut acenteleri 
kalkmıştır buiÜll bu primlerin 
\'erilmesi mecburiyeti yoktur 
buvaziyet aueuığim gibi eski· 
den şırkete nuıi beyiye veril· 
diyse hükumet ~lrketin orta-
dan kalkmu1 ve kendisının 

ba ışi cioirudan cio&ruya yap· 
maaı zaruretı basil oımua üze· 
riae y.111 şeraıti tıcarıye 

dahıiinde bumuameleye de•am 
etmiş bulunuyor bendeniz za-
ten bu maz.t>ata ıım söz 
almışt,m arı:edeceğimc:te aşıiı 

yukarı bunlardı encümen maz 
bat sıaı bıtirirkea kanuna lü· 
züm olduiundan habıetmek· 
tedir bendenızde şimdı söyle. 
dığım sözlerle arzetmış bulu· 
nuyoıum ki bugün bu muame-
lelerin ıstınat ettıK'ı k nnn 
mevcuddur benim aoladıgıma 
iÖt encümenıo ıstedığı aaba 
vazıh hükümler oulunmuştur 
ki bunu meclııe arzetmek ıçın 
fırsat bulunac k.tır ç.ün kı 
şimdi bırleştırılmış olnn tulün 
müskirat mevauaı ıofuiiıuye 

inbısarlan iç.in cıaha vazıh bır 

layıhay& meclıse tek.laf etmeyi 
düşüuüyoıuz o vakıt ı tenılcn 

vuıuh teıbıt edıimış oıur yok 
sa bugun bu muamelelerın 

ıstınat ettıii kanun mevcuttur 
&ümrük ve ınbısarJar bakaoın
ıo bu sözleri üzerine maıbat a 
reye onularak kabul olun-
muş·ur. bundan seııra kamutay 
gündeliğınde bulunan madde 
&erden kamutay ve ekitlerınde 
bulunan eşyanıa yerli yerınde 
ve tam olauiuna daır m zbata 
okunmuı ve ııvereiin tuverek 
köyünden hah! oi!• Abdullah· 
in ölüm cezasına çarpılma ı 

için olan mazbata kabul cdıl · 
miştir. öğütleri ve ödevleri 
hakkındaki kanunun görüşül· 
mesinde kanundaki devlet 
teşkdatın" aid tedbirlerin de-
ğ şt!rdmt.sı içın ref ık şevket. 
ıncc taruf,adan verilc:ıı bir 
takrir &zer/ne kanun encüme-
ne fleri vcrıJm:ş ve çartıamba 
gün Ü toplanmak üzere toplan· 
tı1a on verilmi tir , 

Trcbzou icra memurluğund11n 
Açık artırın ile p•rayn çev· 
rilecek gayrı menkuluu ne ol· 
duğu : 

Tapuoqn Şuh t .. ~37 tarih 
ve 40 No ıurıda kayıtlı ç hlık 
ve T eşranisani 323 t ri ve 
80 No sunda k yıllı Ç hlı~ 

g yrı menku' n bulunduğu me-
vki m hallesı sokaği numara11 

Yomranın Kodıl Köyüude 
Taktir oluc-n b}met: 

Çahlığın ta.m mı 100 lira 
Çalılığ n on de iki hisse i 
1600 I.r . 
Artırmanın y pılaca ğı yer ,gün 

sa t , Tr~bzon ıcra dciresi 
önünde 23-6 - 935 p&ı1zar 
güoü s at 14·16 
l - işbu gayri menkulün urt-
ırma şartname ı 23 - S - 935 
t rihiuden itıbaren 1955 932 
numara ıle Trabzon ıcra da 
iresinin muayyen numarasında 
her kcsın gorebiJmesı için açı· 
ktır ilanda yazılı olanlordaııfa • 
2.la malümat almnk isteyenler 
ışbu şartm"mcyi ve .. 32 - 1955 
dosya numaraaıle memuriyeti-
mıze muracaat etmelidir . 
2 -artumaya iştirak için yu-
k rda yazıu kıymetın yüzde 
7,5 niıbetande pcyakccıi veya 
muu bir bankanın teminat mek 
tubu tevdi edılecektır (124) 
3 - ipotek sahibi alacakhlar 
dığer alakadarlarm ve irtifak 
bakkl snhıplerinın gayri men 
kul üzerindekı baldann hususi-
le faiz ve masrafa da1r olan 
iddıalarını ışbu ilan tarıhinden 
itibaren yırmi güu ıçinde evra-
kı müsbıtelerıle bırlıkte memu· 
riyetimize bıldirmeleıi icap 
eder. ksi halde hakları tapu 
sıcılıle sabıt olm dıkca aahş 
bedehnın paylaşm~ ındanhariç 
kalırlar • 
4 - gösterilen günde artuma-
ya iştir k edenler aı tırma şart· 
namesini okumuş ve lüzumlu 
m Jfımab almış ve ~unları te· 
mamen kabul etmiş ad ve itib· 

r oıunur . 
5 -tayin edilen zamand stayri 
menkul üç defa bağrlldıkhn 
sonraeoçokartıran ıh leedılır 
ncak rtarma bedeli muham-

men kıymetin yüzde 75 •ini 
bulmaz. veya satış isteyenin ı 

acağtn rucbaoi olan diğer 
alacaklılar bulunup da bedel 
bunların o ğ yrı menkul ile 
temin edılmış alacDkhh:ırın 
m cmuundıı.n fozlay çılımns 
ençok nrbraoın tu hl iitıü b, k 
kalmak üzerearhrma onbe.şgün 
dabı temdıt ve 9 - 7- ~35 
salı gnnu ynısaatt yapı 
lacak artırmada bedeh s tış 
isteyenin al cağma rucbaoi 
olandiğe{ al&<cakhlarm ogayri 
menkul ıle temin edilmiş ala· 
cnkları mecmuuııdnn faılaya 
çıkmak şartıle en,çok arhrıına 
ıhale edıbr öyle bır bedel elde 
edilemezse ıbale yapılm z ve 
satış tnlebi düşer • 
6 - g.tyri menkul kendisine 
ih,ı c o1uoan kimse derbaJ ve 
ya verıleo mühlet içinde para 
yı vermezse ıbale kar rı fesh 
olunarak kcııduıinden evvel 
en yükaıek teklıf de bulu o n 
kim e aı zetmifiolduğı? bedelle 
hıııağa r zı olurs ona ra:u 

olmaz vey bulunmazsa hem 
on beş gün müddetle rbr-
maya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edılir ikı ihale arasında 
ki fark ve geçen günler ç.in 
yüzde brşten hes p o1unac k 
faiz ve diğer zarar! r ayrica 
hükm~ hacet kalmaksızın mc· 
muriyetimizce alıcıdan tah il 
olunur madde (133) 
satışa çıkarılan gayri menkul 
yukard gösterdcı:ı23 6 935 
tarihinde Trabzon icra mtma 
rluğu odasında ı bu ilan ve 
gö terılen artırma şart:ıamesi 
dairesinde ıat1l:ac11ğı i!Au 
olu ur. 

..... 

f d 
. i 

akryat . 
esı 

' rabzon jandarma ko-
nak komutanhğından : 

1 - 1 H zırao 935 tarihin· 
den itibaren 31 mayis 966 
eoeıi nıbayetioe ·kadar bit 

sene müddetla açık ekıiltııı~ 
uretile Erzurum ve erzincso• 

gönderilecek jandarma efrat· 
J rınm k myou/e sevkleri 19 
mayis 9!>j gününden itibaren 
munakasaya konulmuş oldu· 
ğundan taliplt:rin şeraiti gör· 
me-k üzere j ndarma kon•" 
komut nhğına muracaatlar• 
ve 3 haziran 935 pızarteS1 

günü saat 14 de teminat aıu· 
vakkatelerile muracaatları 
ilan olunur . 2 - 4 

Trabzon Sulh Hukuk 
hı kimliiinden . 

Tr bzonuo lımet paşa 
milhaUeaıaden Alı Rıza 1'•11 

N.ızmiyenin müdde lf yblet 
hr.aret mahallcıındtn oad•· 
aeher oiullarından Aziz o;lu 
Yaıar ve faroı mahaUqıiodell 
bölük bat ugullarındıll 
Mıkdat kızı Hatuncuk .,e 
Şöhret ye kara abmet o;uııa· 
rından mubittın kıza makbule 
Ye mubıttın oilu Süteyaıall 
•e kaI"a abmet oiuHarınd•11 

Niyazi ve fareı mahaUesindell 
Bölük baş ojlu Mıkdat kııl 
zchra ve &maret mr iaHesilldell 
badı ıeber oilu Azız fO 
iımct paşa mahaUesiudeO 
olup elye•im İatanbul maJtep0 

atı§ mektebinde kara Ab111et 
ogul1ar1adan ~h Riı.a oj"llJ 
N.uim ve mütenffa ŞöbreJ 
•ercseaindea o;ıu A1>dull•b 
ve kızı hamdıye aleyblerıo0 

ikame eyledıtı müştercke~ 
tahti taaarıufluındakı eıovah 
stayri menkullerinin aabJlll•~ 
ıüretile şuyvnun izalHı haklı 
1ndaki cıavanın cari mubake' 
mcsi neticeaınde maballe0 

yapıl n keıfide resen tayill 
edılen ehli vukufu~ 
beyanabna nazaran Hudutıerı 
taru kaydinae ve tapu ıene· 
dınde göıtt rileo 3 parÇ• 
gayri men ulun H11&edarl•r 
ra.aında kabılli taks•m oloı~· 

dıgııu ve mevki Ye hali baııt 
vuıyete göre müddeabibier· 
deo 43 Nomarah 600 art•0 

mıkdar1ndaki parçanın loo !e 
44 numarada mukayyet 5'0 

arşın mıkdarınd ki babçesı•0 
200 ve 45 num tada yaı:ıu 4 
atşın mıkdanndaki düki0 arscsında .;.O lıraki ccmeo .32 
lira ıymetınde olduiunu ifad~ 
ve bey n eylemiş olduklar10 

d•n müddebibın takdar edıle: 
kıymet üzerinden satıloı• 
aüretile ıuyuuun izalesine 11 

par llDID H ·ssed .. rlar arı••r 
da tevzı ve taksimıne ve ''' 
at eden vere eden töhret1, 
vcreseıine i abc ~ en 1111~ 
dar1n verilmesine ve ikaJJle 
kahları meç.bul bulun n hı••e; 
darliırın hı derı e isabe11 cdeo mikdarıoda emanete 

1 
Zıraat Bank sına y tmJma•1" t 
ve sataş bedelınden yüzde b•, 
kurut ıle 3 l r mısarifi kel ı 
fiyenın Hı11edarJara bisıtJ:I 
nııbetıade idiyetine 11-3 9;1 
t 'h' d k ·ı . "' arı ın a arar yerı mıf ıJ 

müddaleyhlerden Mikdat ~'ıcı 
hat11ncuk ve Muhittin ol.d 
üleym n ve mikdat Zebr•"~, 
ık metkAhl rı meçhul bul~_, 
muş olduğundan İfbu bü~U ~· 
hula sının ilan edildiği gu0 

0 
nün ferdas.n dan )tiba rf'O JJI 

yyen müddet içinde b•t:"; 
cuk ve Si.i!eyn:: n ve z,. ;_ 
taraflarıudan temyiıi d• O 
olunmadığı takd11de bü"~• 
kable~eceğı teblığ makılll'.Jı 
kıım omak üzere g•ıete 1 

de il o olPcu-r. 
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2 ve 20 ~cmprım lııı. ambalaı'arda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 
üzerinde halisliğin timsali 
olan • markasını arayınız. 
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Malzeme nakliyat eksiltmesi 
D e v J e t D e m i r yoHarı 

Erzurum işletme 
müdürlüğünden : 

Devlet Dmiryolları Erzurum idartsiaia 40 - 60 ton arasın· 
da bbmin edilen mubteJıf malzemrıinden lshnbuldan geJtnle · 
rinia Trab2ooda a-ümrükdea çıkarıla.·ak Erıu ı uma j{Öoderilmeıi 
ve yine Erzurumoao iıdecek olaalarınıa Etıurumdaa Trabıoaa 
yollaaHerak trabzon.ia npurA teıJimı ve tartnamelerde yazlh 
olduiu vcçbıJe yapılacak masr&flerıo ( yalnız gümrük reımi ida 
remize aı t olmak ıartile ) müteahhide ait olmak üzere kilo be· 
ıabite ve kapalı zarf uıuJıle eluıltmeye kuculmıfdsr. Ekıiltme 
935 hazıraa birinci cumar lesi günü saat 1 de yapııcıcakdır. 

lıtekJileria a-ününde ve tartaamelerden alacaldarı malumata 
ve ıartlara göre itletmeye muracaatları. 3 - 4 ----
Gayri menkul ica!9 müzayedesi 
MıhalJeıi nevi m.n bir aenelik icaraı 1 
Kasım •i• uzun sokak dükkan 24 16 m 

« « « 25 ı 6 
« « « 26 16 

Enak ııra mağazalar magna 144 125 
Diıonaı kö. meıo emlik arazi 1 50 

« çahkh « 32 100 
Tekfur ça. çamlık altı hane 11-1 25 

« « « 11 2 50 

« 
E· 
m. 

R. 
« 

• « • ır3 ıs 

« « « 11·4 50 
« « « 11·5 45 
« « « 11-6 15 

« 1 

DEFTERDARLIKDAN; 
Yukarıda cinı ve aair evaafı yazıh iayri menkulun bir ıeaeJik icar-
ları 15 ~ün müddetJe müzayedeye ç1karJlmııtır. taHp olanların 
yilıde yedı buçuk dibozıtolarile birJikte ihale rüaü olan 21 5 935 
paıarteaı saat 10 da deftudarlıkta toplanacak komiıyona mura· 
caatları . 4-4 

1 L A N 
Tr•lızorı molalt~me be ılıitalutincl•n 

Trab.ıo ıda lac;r drde otu Kamı/ &Jekiti avulı .J t Kemal 
tGrnrıracian rmro.ı Lıman reıa ı kaptan Fe) zj al~yh ne iatılual 
•y/•citt• İ~alei faya ıldmi ü.ıerıne aoguk •u kö iintlrki hiueli 
altı p•r~a emualı 11.ıyrı m~nltuleainın IS 6 93 5 cu "11artui lfİMÜ 
••ol 14- 16 de adlıya bincaı örıfınde oçılt artırma •urdil• •a· 
tılaca;ına v. talıb zultur etmcd it ve yahut •u·(ı/erı pey mu 
laam,,.,n lııymetin yfurle 75 ini ~almatlııı talulırcie onbeı 6Ün 
tla/aQ uaattluca,ına dair tanzim olunan tltJ.n IJarolra•ı lıopta11 
F•yz.ınin ilumıtluHinın meçhul bulunma•• lauabi/• ,;.cılalı•mı 
tlioanhan••inr il•alı olanaaı" ı.blil ma••mınG ltaifı o!malı 
O•ır• (/dn o/f'nt1r1 

YINIYOL 3 YOZ !2 s 
• Erzak , mahrukat eksiltmesı 

==== 

LİSE MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
1 _ Trabzon Liıeıiade ve paaaiyoouada 935 ıenesi Haziranından 936 ıen~si Mayıs nihayetine 

kadar 11rfedilecek •t•iıda iıimleri yuıh erıak her madde için ayra fartname He 14 - 5 - 935 ta· 
rihiaden itibaren eksiltmeye konmutdur. 
Teminatı icmal Muhammen Ar.ami 
muoalıkata Kıymeti Mıkdarı 
miktarı Kiloıu Erzak Neoi 

Lira Ka. Lira Ka Lira Ku. Kilo 

187 
32 
54 
lo 

223 
22 

1 
86 
13 
1 1 
14 

1 
7 
1 
9 

2 
il 
9 
5 
5 

28 
36 
ı 

1 
13 
3 
8 
3 
J 

11 
I 
6 
6 
2 

22 
9 
il 
3 

42 
13 
21 
6 

3 
3 

3 
I 
3 

1 
3 
J 
I 

3 
2 

22 
2 

31 
13 
So 
88 
25 
13 
7'). 
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 

2500 
430 
720 
137 

2975 
300 
25 

1150 
175 
ıs-; 

187 
21 

loo 
15 

120 
1 ' 37 

150 
125 
75 
75 

380 
480 
22 
lo 
17 

175 
48 

112 
5o 
15 
4 

150 
18 
87 
9o 
3o 
5 

300 
127 
150 
43 

562 
180 
280 
9o 
5 

45 ,, 
,, 

50 

2ı 

50 

25 

5o 

5o 
" 
" 

" 

88 
60 

" 
76 
So 

52 "' 

lo 
43 
4o 
25 
33 
!?o 

") ;; _,v 
57,5 
35 

25000 
looo 
1800 
550 

8500 
1500 
1000 adet 
2000 

6')-0, -~> 

500 
25000 
25000 

175 
?-o -b 

o,75o 
12 
4o 
3o 
3o 

7 ,f, 
37,5 
60 

5 
25 
3o 
lo 
lo 
3o 
35 
35 
5o 

4 00 
:!2,5 
12,5 
lo 
e 

12,5 
22,5 
25 
15 
;-so 

? r, ..,,v 
ao 
8,5 
h 

a5 
22,5 
60 
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15 
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3o 
35 
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!oO 
i5o 
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2500 
300 adet 
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3800 
4800 
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3o 
5o 

350 
12 

5o~ 
400 
150 
5o 

12'>0 
75 

350 
600 
loo 
200 

looo kutu 
1500 
3000 
175 

2500 
300 

28000 adet 
3000 adet 

200 
3,)0 
300 
150 
l5o 

25 5 ıoo 
52 8 650 
1 1 2 6 7' 5 15 o 
20 80 25 
5o 1 5000 bağ 
20 2o loo 
15 1o 150 
I 2 0 1 4'0 1 
I ,, 4o 3 

45 3o 150 
3o 20 150 adeı 

300 1 00 300 
28 4 700 

Ekmek bas birinci 
Şeker küp 
Şeker toz 
Sabun Ayvalık birinci 
Koyun eti erkek 
Sıan ti genç 
Koyun bacağı mutenssit 
Sade ynğ v.ııkfikebir . aJi 
Z'!ytin yaiı ayvalık birinci 
Oduo kızıl ağaç 
Odun meşe 
E•zincın kaysı birinci 
Malatya l ayıı ala 
Kuru incir tn ala 
Kuru üzüm en •li 
Sirke üıümdc:n 
Ceviz içi ali 
Fındık içi ali 
Soian kuru 
Koyun ci~eri eyi, 
S llça tomateı 
Süt en ala 
Yoğurt en ala 
irmik aJi 
Niıasta ali 
Pirine unu ali 
Taban helnıı •Ji 
Çay ala 

büyük 

Ma5'arna lıtanbul ea•eyi 
Mercimek Sa:nıun en eyi 
Nohut en eyi 
Buiday temiz Ye eyi 
U ıı Samıun en eyi 
Şehriye İıhınbul en eyi 
Zeytin Ayvalık en eyı 
.Soda ~a eyi 
Gaz Y•iı 
Kömür gürgen 
Kenscrva ı~bze eyi 
Kuru f aauJya en eyi 
p atatiı kara röz 
Tuzlu üzüm yapraiı 
Pirinç toıya ali 
Beyaı peynir kirli kadın 
Yumurta ye~ 1i 
Limon ıulu ve iri 
Çir• yailı 
Balık palamut 
Balık kalkan erkek 
Balık kefal 
Balık Levrek 
Balık yılar 

Tuz 
Bulıur ali 
Sarmuaak 
Maydanoz ali 
Dane bezelya aJi 
Kara bakla aii 
Kara büber ali 
Kırmızı büber ali 
Tel kadayıf ali 
Ekmek kadayıfi ali büyük 
Kııar peyniri Edirae ali 
Arpa ala 

79 10 60 3 35) 
2 - Şartnameler her ılin bedelıiz mektebdea alınabilir ve ıörüle bilir. 
3 - Elrıiltme 30-S-935 tarihiae tendtif edea perıtmbe ıüail ı &:t 14 df" Lise binasında 
Y•pıl11c•kdar. 

Samın a li 

4 - Elrı;ltme açık ıurette J•ptl•cakdir. 
S - Mavakkat t'9miaat •ikdari her •addeain hııaaına yaıılmııdır. 
6 --= lıtekliler tic•ret oda11ada m•lrayyet oldakluıaa bir vtı:ka göıtereceklerdir. 
7 - lıtekJiler 2490 aamarah kın••ua 16aei maddeai ablrimiaa göre muvakkat temin~tlırıaı ek· 
ıiJtmeye bıtlımadaa / ıaat eneliae kadar mektep kitabetine vermelidir. 3 -4 
... DOZELTME Ya~a ·atla•l ildfl ifinJ,,,i ırule yafın bundan dnce ç kan iki ga%etede muretti'1 
ll•Coıı ol•r41ı ••minati maıdll•ia•ı 15, icmali 1000 lira v• l,eher ltilo•u 50 kuruı yazılmı,dır. 
T ımatrrıli rr.111.;.lıiaı• ti, 1$1 if~•li //ŞO lir•"' btle•r '11 ./.ııu 51,S huraı ol:iu:a 1'11/ılhe:l ild:ı olanwr 
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Nakliy 
eksi me ı 

Art\ın inhi~arJar 
rnüdürlüğünden: 

Tr nsit suretile Hopadao k rs 
Ard h n, Çıldır, poshof, göle 
Arpaç y, K ğızm n ve Tuzlu-
caya bir sene z.arfmd sevk 
olun cak tütün, müskırat, ba· 
rut ve mevaddı infılakiyeDia 
emniyetli kısmı evr kı m tbua 
ve levazım kırtasiye ve ıohi· 
sar idar.-sıne a t bilcümle eş· 
ya 13 5.935 tauhınden itib ren 
20 gün müdd Ue açık eksılt· 
meye konu muştur. ıtçık eksıt· 
me 1 6· 935 gününe müsadıf 
cumartesi günu t 14 de 
Artvin mush.kıl müdüriyet 
odasında y pılacakbr. tahple-
rin o günün 13 üne kadar di · 
bozito kcelerını verip mak. 
buzlarını almış olmalıdırlar • 
Muvakknt tewın .. t 24 ooo lıra 
muhammen bedelinın % 7,5 
olan 1800 liradır. muve1kkat 
teminat ıçin nakıt ve hük ümd-
ce tanınmış bankaların vere-
ceklerı temin t mektuplara ve 
devle:t tahvıUeri kabul oluna-
caktır .istekliler ştrtnameyi 
Trabzon Artvin inbısarlar ida 
resi satış şubesinde her vakıt 
göreb.1luler. 2-4 

Eşya nakliyat 
eksiltmesi 
'Jrabzon jandarma ko-
nak k omutanhğından : 

1 - 1 Haziran 935 tarihin-
den itibaren 31 mayıs 936 se 
nesı nihayt:lıne kadar bır ıe· 
ne müddetle Trabzoodon 
Erzurum Erzıncan, Gümüşane 
Kars, Karaköse, Kız•ldıze, 
Ercı ve V .. n V ı.ay:tlerıne 
sevk edılecek jandarma eşya
smın açık eksıltme suretıle 
~2 mayıs 9J5 tarıhınden ıtaba
ren l nı suretle münakası.ya 
konulmuş olduğund n ı lıpJi
lerin şeraıtı görmek arzu eden· 
Jer kon k liomutanlığm h r 
gün muracaatları ve 5 haziran 
935 çarşamba günü ı at 14 
de jandarm Jrnnek komutan-
lığına teminat muvakkateleriJe 
bırhkde ıuuraca tları ilan 
olunur . 2 - 4 

Kırtasiye 
nakliyat 
Eksiltme temdidi 
Euuı um, Erzincan ve Gü 

müşane vılRyetlerine sevk olu 
nacak levazimi kırtasiyenin 
aç1k eksıJtmesı için tayin o.u-
nan 19 mayis 935 pazar günü 
ııtekh zuhur etmt'diğinden 
artlrnıa ve eksiltme ve ıhale 

knunut un 43 nci maddesine 
tevf!kan on gün müddetle 
~emdidine karar verılmışdir . 
ıbale günü 2 9 may s 935 çar 
şamba günü saat on dedir. 
Mc•mmen bed l Erzurum için 
8oo lir Erz canın 15 o lır a 
ve Gümüşane 60 hradıt. talıp 
olanların }titde 7 buçuk hesıı 
bile dipozito ak~asını yanları. 
na ali!rak defterd r ·lcda mü· 
t•şekkil kom·syona muncıat· 
Jırı ilisı olunur • 

DüzPltm~ iJanı 

icra memurluğundaa : 
14 may s 935 tarih ve 

2o33 ayıh Yenıyol gazetrsı
nin dö düncü yüzuaüa 3, 4, 5 
sutunla ında satış çık rılan 
evın s ış gitnü 15 6 9 35 cu· 
martes gunti saat O'l dörtde 
oldugu ılan edılmış ısede bu 
ilan mut ber olma}üp ehiıen 
a nı gazet nın 16 mayrn 935 
tarıb ve 2o34 s yıh nush st· 
DID i lll cı ) üıunün 4 ' 5 ınci 
sutuolarıoda yazılı s tış günü 
olan 16 6 935 poız r giinü 
sf.lat on dort de olacağı cıhet 
le olsureUe düzeJtılmiş olduğu 
ilin olunur . 

Trabzon ıcra memuerlu -
ğuodnn : 

Açık artırma ile paraya 
çevnJecek g. yrı menkuıuu ne 
olduğu: 

Bır bab hane ersası 
Gayri menkulün bulundu· 

ğu mevki, mahallesi, sokağı, 
nnmaraıı : 

Pazar kapu mahallesi 
Takdir oJuoan kıymet : 
120 lira.dır 
Artırmanın yapılac;ğı yer, 

gün , saat : İrabzon ıcra 
dairesi önünde 23 - 6 - 935 
P AP ı\R günü saat 14·16 

1 işbu gayri menL ulün 
art!rMa şartnamesi 23 - 5 -
935 tarıhrnden itıb ren 927-
~39 numara ile Tarabzoo 
icra daıres nın muayyen numa 
rasıoda herkesın görebihııesi 
için açıktır. ılanda yazılı olan 
lardao f zla ma umat olmak 
iste enler , işbu şutnameye 

ı 
.ve 927- 239 dosya numara-
siyle memuriyetımıze muraca-
at etmelıdır . 

1 
2 - artu maya iştırak için yu· 
karda y zıu luymetın yüz.de 
7,5 nısbetınde peyakctsı veya 
mıın bır b ok r ıo temınat mek 
tubu tevdı edıkcektır (124) 
3 ipotek sahibi alacaklılu 
dığer aJakadarların ve irtifak 
bakk1 sahıplerin.n gayri men 

1 
kul üzerindekı haki rm hususi-
le faiz ve m srafa daır ol n 
iddıal rını işbu ıJao tarıhinden J 
ıtibaren yırmi güu ıçınde evra· 
kı musbıtelerıle bırlıkte memu· 
riyetımıze bildirmeleri icap 
eder. aksi h ide hakları tapu 
ıcılıle sabit olmadıkca satış 

bedelinin paylaşmasındaDhariç 
kalırlar • 
4 - gösterilen günde artırma
ya iştirak edenler aıtuma şart· 
namesini okumu9 ve lüzumlu 
malllmata lmış ve ~unları te-
m men kabul etmiş ad~~ itib· 
ar oıunur . 
5 - t yin edilen ıamaoda g yri 
menkul üç defa bağrıldıkt n 
sonraençokartmrn ıhaleedihr 
ancak artarm bcdeh muham· 
men kıymetin yüzde 75 şin 
bulmaz veya satiş isteyenin a 
ac ğına ruchani olan diğer 
alacD lı r bulunup da bedel 
bun) rın o ğcyri meDkul de 
temin edil iş alacaklıların 
mecrouund~n hzlaya çıkmazsa 
ençok art ranın taı.h üdü b; k 
kaJm2k üz teartnma oobeşgün 
daha temdıt ve 9 - 7- ~35 
salı gunu aynı antt yı;pı 
Jacak artıım d bedeli ii t 1 

i teyenia l cağ.n:ı rucb oi 
oLcdij f d0cakhların ogayri 

. -,-- ~~ .. ~· .:. -~. ':"ti' 1fi '.l ,' .... -."". ~., •• :..ı 

Akcaabad Bozkurt 
o o o 

yı 

. ~ . . 
LiGiNiN 

ım z ilanı 
Oıomobıllerimiz dünyanın eıı metin, en emni)1etli tenezzüh otomobille· 
ridir .. Şoförlerimiz kibar, tP.miz~ her türlü .ictımai terbiyeye sahih, mes· 
lekine vazifezine aşık ınal l'.'iahihi dikkatli yurdd~şlardır ki, hirliğiın~z 
buoJarla bilha ~kın övünP-bilir. kurduğun1uz intizam sayesind~ Anadolu· 
muzun her tarafı iç;n nakil fiatlarımız her kesden daha ucuzdur • 

Herkesi, pek haklı olarak dü~ündüren ~ heyecan., endişe ve üzüntült-re 
sevkpden bir mesele 'ardır ki oda uzak yakın b~r y~rden bir yere gitmek 
için biııectği otomobilin sun ti kati yerle sağlam ve makineyi idare edP.-
cek olanın akh ba~ında 'azdtoınin f hii direksiyona sahih bir şoför olnb 
olmadJğı J-eyfıyetidir. i~te bırhğim;z herkesi bu endjşeJerden kurtardık 
n1emleketimizde ( Bozkurt otomobıl birliği ) ni tesis eyledik .. 
En yenı otomobillerimiz dahi ate/yemizde ki makine mutehaur•rmız tarafından tekrar 

tekrar İnceden inceye t tkık edılir, fr-n oe dıreksiyon en çetin yollarda bile 
katiyen boz:.ulma:r., makinesini idare eden ıoför altındaki otomobilini 

hakkiyle bilir, otomobil direksiyondaki ıoförünü tanı . • . 

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

Emniyet ve itin adla seyahat edeceksiniz ... 
MERKEZr: AKÇAABAD • ŞUBESi: TRABZON Gazipaı ı coddeai N<ı 3 

KİRA ARTIRMASI 
Vakfi 

Çarşı 

" haci Ali •ia 
kasim aia 

n 
n ,, 

Evkaf 
Am11ya 
müfti 
Muıt•fapışa 

" hacisDlih 
ba.ci basan 
iakcn der paşa 

" ptşğin ağası 
yeni cami 
şirin hatun 

Mahallesi 
Çarıı 

" 
" 
" 
" ,, 
" iskender pıfa 

am11ya 
çarşı 

" 
" 
" 
il ,, 
" 
" Akcab:at 

çarş1 

Mevkn 
yeni cami 
tarakcıl r 
cami sokağı 
semerciler başı 

" 
" 
" cami havlusi 

amasya 
bat pazarı 
tarakcılar 

" . 
bakırcılar 
semerciler 
terz:ler 

" 

başı 

iskele c ddesi . . 
yenı camı 

emerciler dibi 

İLANı 
cinsi Numroıu bedeli 

maia:ıa 2o - 28 

" dükkan 
mai aza 

,, 
,, 
" otel 

hane 
dil kkao 
mağua 

" 
" ,, 
,, 
" dükkan 

mağaza 

" 

26- 7 
41- 5 
45 -4S 
46-45 
47-47 
49-48 o 
13 -34 
99-49 

IBo-11 
1~1-13 
199-30 
129 - 7o 

~ 24o-2o 
241-22 
::!60- 3 
281-61 

muhanmeo Li· 
7o 

• Jo 
36 

loo 
9o 

lSo 
,, 
240 

So 
36 
3o 
.30 
3o 

120 
60 
12 
25 

'1 
28-o4 
29-12 

loo 
120 
/45 

EVK "F İDAREC İNDEN : 
Yukarıda yazılı v kaf akarlar 935 senesi ıçıı. bir senelik kiralanma&• artırmaya çıkıP'f~j 

ihafrsi 27 5 935 pazartesi günü saat onbeşde Evkaf idaresinde yapılacakdır isteyenlerin E• 
idaresine gelmeleri 2 - 3 

KİRA AR 'IR ASI iLANI T. EdıJenkİ:. 
Vakfı MabaJJe i Mevkii Cinsi Nu•arası Lir• 

Çarşı Çnrşı yenicami Dükkan 2o - 28 70 
hisselidükkin 21-31 35 " Haıei Ali ağa 

" 
" tavaşı 

Saraç zade 

" 
" 
" müftiç 

İbrahim ağa 
iıkendcr pııa 

" yeni cami 
f aruz 

" 

" 
" da bahane 

cımiikebir 

" ,. 
da bahane 
çarşı 

" çarıı 

it 

Akcaabad 
fıi·uz 

" 
" 
" 
il 

da bahane 
ortabisarfurun 

" 
" da bahane 

bat pazarı 
kemer alts 
terziler 

,, 
yeni cami 
iocirlık 
dab h ne 

mağaza 4:1.- 7 55 
" 43 - 9 55 
n 44-11 70 

hane -~ 6 t - 4 ı so 
odunluk 2- J - 2 600 
kahve 3- 4 410 j4 
dükkin 4 - 2 233 

" ~-ıı - 71 40 
" 90- 1 72 

magazı .,. 195 - 36 105 
" 23?-18 70 
" 251-26 70 
,, 217-61 50 

bahçe 131 - 5 tO 
dükkan 56 - ı 25 

" fi fi 57- j 26 
bal aç mağaza bahçe 3o/ - JO 

da bahane 

" 
da bahane 

iskenderpaş iskele • mağaza 257 -258 250 
balaç cami 
peşğir ığasi 

EVKA ND ı-2 
Yakarıda yn:ulı vakıf akarlar 935 senesi içın bırer seneli" kiulanması artırmaya çıkarılmıtrbr;~ 
lesi So·5 9.Jl p•rıembe günü S./5 de yapılacaktır. isteyenlerin eYkaf idal"eıine gelmeleri. ı-

menkul ile temin edilmiş ala-
cakları m<:cmuundan fa:ı.laya 
çıkmak şertile eo,çok artırana 
ıhale edılır öyle bir bedel elde 
edilemE 1se ihale yapılmu ve 
sotış talebi düşer . 
6 - gotyri menkul kendisine 
iha!e olunan kimse derhal ve 
ya verilen mühlet içinde para 
yı v rpıeue ib•lc kararı f eah 

olun r k kendiıinden evvel 
en yüksek teldıfde bulu. an 
kimse arzetmişolduğı! bedelle 
almağR rrzı olursa ona ra21 
olmn veya bulunmP.zsa hem 
on beş gün müddetle artır· 
m ya çık nlıp ec çok artırana 
ihale edılir iVi ıhale arasında 
ki fark ve geçen günler iç.in 
,Yfzde bt şten bettp o!uıı cr.k 

" faiz ve dir,rr zararlar ·~ 
hükm-: hacet kaJmaksıııJI ~ 
muriyetimizce alıcırian t• .ı 
o:uour madde (133) o~r. 
aatışa çıkarılan gayri 6e 9"jj 
yukarda ~österikn23 11'_ 
tarihinde Trabzon icra .

1
'!'., ~ 

rluğu odasında ııbu 11 ,,,,._ 
gösterilen rtırm• ,.,toj;i' 
daireainde Httlaç•jıi:•a0 




