
Yıldız 

b ... hçesi 
açıldı 

illere örnek 
Bir nahiye 
Ç1niJi fırın , geni§ cad-
de, Hükumet kon · ğ1 ' 

yeni mekteb. . 

J limiıi• iyi ılre• • iyi ra· 
paa, ödeYİDe •tık daire ••ir 
eriadea aıyıı d r;er bir ıat ' 
••pani Dabiyuiade ıörciüil 
bayıadırhk iıJcJJDİ hıyr•alık 
Ye takdirlerle bıma aalatarkea, 
beaim de içimde , Mıpıniaia 
lo t•baea taaımadıia• midi· 
rtiae kHt• çok deri• bir MY· 
ii uyaadı • MapaYrİ , Çorala 
iliaia bir aalaıyeaidir · Ba ••· 
biyeaia- adı•• da HJI• doı · 
tamda• 6ireadiii• - •tidlirl 
bır F eh•i , •ı umıadı •• 
ıliıel , •• deterli , ae araek 
itler baıar••t • bualarda~ . ' 
babrı•d• kalaa d6rt taauaaı, 
ıiıia de talul&rleriaiz 6ah• 
1eriroram itt• : 

Biı Trabaoada bala orta· 
ç•i fınalaruuı.. , . JUİ 
Yaba ka1aail elaa fareli • 0 · 
1Hnı fmaJardaa,ortaçai ka· 
ub di\kkllarıadaa. orbçai ıo 
k•kiaraadaa kartalwcl ak.lla 
p1Yri,11rf •ltllrlala p"etile 
çiDili fa .. aa, J•PJ•81 .-ktelııte, 

mmJ taMllMt ~ • 
J•PJ••i ajap cadde,. , •• 
kimllilar baalarla lleralter, ka· 
"'-C• kaderiace, tlau •• fibi 
ba11adarbk •• ... lik ifleria• 
kawatda .. Batk• hiç bir t•J 
olmaıı dalai, klçlcak lııtir aa· 
laiJ• 6zeıiade terte•iz bir 
çiaili fana •e1daaa ıetin1;1 
ol•ak b•tla b•ııu 6Yilecek 
Ye l•lallecık .bir it .detil 
midir ? becttriklik, İl bilirlik, 
1ard •e 6cleY ••••rlik baaa 
derler ye bö1le olur itte .•• 

Mepani mGdlb-1 , ılıiaB· 
JOr ki , ıarf iyi 1irmui , iyi 
d•J••ll Jlıiiadea aaluyeaiaia 
Ji&lial ak et•itclir , orada 
hem •lidlrlüjüal yapay• , 
hem de caala Y• batla MJ .. 
darbk Ye belem1• ııleriai ba 
fUIJOr. Haç kaık• 7okdar ki, 
mıpavrimidlrbla,ba dejerli 
itlerı t:aıarmak içi• aelııtel tala 
ıia.tı Yato9r, aede tar. fakat 
••• kafuaacla, rlllaaacla, ıl· 
llD~e , dUJllfUllda l7le CeY• 
herler •ardar ki , para cleai • 
leD ff'Y baalarıa yuaacla 7er 
tutamız bile •. 

Her ııde bir kalba ıibi 
para ı6ıüaü ileri,.. air•ek 
aciadea baıka bu ıey deiildir. 
Gerek olaa bilii, dayp, rud 
Ye 6deY ıeYerlııulir. itte ilJe· 
re, ıebhlere lraek llapanıl 
Beatiea H•ıal•r Y• aa1iüar 
OQU ı•laıea ta ... adıım mi· 
dlılDe .• 

BEKER TUllA Y 

= «•W.1a °''~ 
Ocak bınaıı 

lci .. a ocaia biuaımla İDf•
b•ı ,.kl•dıa Nfl-... ıkclar. 

l 2ınci ,.ı ...,....__ ~r.,.·c
- -c;:a.. "-- - Sayı :2037 

BiRİNCİ BASıN KURUL TAYI 
B. Ş . Kaya ğüzel bir söylev söyledi • • 

Aakara 26- T&rkiye bi-
riaci buia karaltaJ1aı aÇ8r-
kea i~ c iıleri bakanı Şiluü 
Kaya Yerdiii ıöyleYde İDHa· 
bk tarilai•İ• ıo• ıoyaalhk 4eY 
reaiai hazırlıyr aetluleria b111la 
caıı ba11• idlıiDil ı ütkiyetie 
baama ke•aliıt denide de· 
ier Ye önem nrilcliiini ıöyle 
dikte• aoara oaa temıil eden 
leri ıa11• •• ınri ile aela•· 
l•••t ye taauabaa Ye iıtib
taclaa ~araalık deneleriade 
az da olaa aJuaa aydıalık 
yaru ilk Tiirk ba1111cılarlaı 

da barada ••Yfl ile •••ak 
laepi•İ• içi• bor,dar demittlır. 

Ş&krl Kaya baaclaa aoa-
ra bistleki baı1• ifleriaia 
ca•llariyet rtj i•iae Ye ulaaal 
idealin iıtediii dereceye lal 
uüı Yarmıı aaJ1l•ayacajıa1 
•• fakat ba11a iıleriade dalaa 
doi•• dalaa ıüıel ye 1o'uada 
ilerlet•eyi cumburiyet hlki· 
metinin keadiıi için ödew ıay 
dıiıaı v• bu·nıa ilerlemeıi 
liiHlletmeai Jl)'dmıll Yeriİili 
ye faydalı bir hale koa .. 11· 

ata ba karultayıa be• top· 
laa•a aebebi ite• de ph .. a 
koa•ıaıa oldaiaaa a6yledik· 
dea Ye ka•ual lu1n11alanad .. 
biri olaa ı~•deaia laer itine 

C.H.P. Kamutay grupunun 
önemli kararı. 

Hava kurumuna bağışlamalar 
A•kara - C.H.P. ka•a· 

ta11 ıaraba TO•kiyeaia lıı•a 
teldilr•iae karı• açık oldaia · 
•• ,...dclatlara dalat•ak içia 
ta11ar• k•ra•••a ber taret 
le arkala•a71 kanrl•tdınuı · 
dır. Tlrkiyeaia hıYa telılike 

lalaii iıaret ettikleri lıaa•a 
karama•• yardı• etmek iare 
lıaYa telalikeaiai bileal.r iye • 
liti•• lrayad için blylk ~ir 
laareket Yardır Anadola Ajıua 
"1eleria •cllanaı •• yapclıkla 
n yardi• mikdar1D1 •lataıa• 
maa ••ıreclecelulir. 

kUfl cle•letia iJıi ıöıter•eai 
tabiidir ıaı.eteyi çalnra•ları• 
yuaaluıa bHaalaranda .ka•• 
.. ı iılerde 6de• almıı ••••D· 
lar aayalma11 ve ka11Juya iJı ıli 
laer iıde oldaiu iibi ba11• 
itleriadede de•letia yardımı 
Ye kontrola •e o kura•larda 
çalıt••larla it birl i iİ et•eai 
bir zarurettir dedikte• ıoara 
ı6rleYiDi büyllk öaderi•iz 
Atatlrklia yaratbiı deYtİ•• 
la1ik bir Tlrk bHıaı kar•• 
7olaad•ki birletik iıtekleri•i· 
ZİD rerçeklemeaıae dorru •b· 
laa ba adımın da •erimli Ye 
temelli olmuıaı cıadaa clile· 
ri• ılalerile bitirmiıdir . 

Kamutayda 
görüşmeler 
Ankara - Baı&n Ha•a 

Sakaaıa batkaolıitnda topla. 
aa kamutay toplaat&ııacla 

J •35 yılı ma•aseaei am•miye 
kaaaaanaa Yarıdaı kıa•• üıe 
riadeki 16 6fmeler tamamla • 
aarak kamuauıı laeyeti umami· 
yeti reye lron•at •e kaha 
eclilmitdir. Kamutay 1ana top 
laaacakclır. ıiae Urfa flweali Ye _ ••Jıalı 

olaa11 içim ıarup eliadea p· 
le• bltla ~•ekleri earfecle AİLE PSIKOLOGY ASI 
····-lmap UYa teWJke .......... maçelı•• 
tatla ayrice karar ••rmif lercllr 

ffaya telliik..W bilea 11• 
leria UJlll 420 Jİ bala8f4ur. 
O 1elerclea Geaeral lımet lal 
al Ye aileai Tlrk laa ,. k•n 
••DA 1ardı• olarak looo ka 
aatay baıkaaı B. Abdallıalik 
Soo lira Aakara tticculana -
claa V elabi Koç Soeo lira 
Tlrk laaYacılık karama ltaıka 
aa B. Faat Ba1ca Ye çocalda 
rı Soo lira Eniacaa 1a7lavı 8. 
Saffet Ankaa loo it baakua 
reael direktora Sooo Lira 
Enara• MJlaYi bayaa . Naki1e 
Elıt• loe lira Ye ka•utı,.. 
C.H.Partiaiae ••••ip b&tia 
iyeleri /2 liraaa Tlrk Kuıa 

içi• ol•ak lzere aeaeyi 6.2 .. r 
lira •ermeri tealalllH ıtmifler 
clir. Baıllakaa General lı•et 

MA9 
Ş.lui•iu 1.ı.. Gir8f• 

Fatltol takamı ile idmaa ocajı 
ara11ada y•pılaa ca•a •açıa
cla 1 - 4 , dllaki maçcla 
2 - 4 Gireıoa takı•ı ••i· 
IBp olmaf dar · 

O 1 ü m 
Tlccardaa mleuia oil• B. 

Velabi a•eli1at oldaja ••• 
leket butaor ıiade talu&dup 
aatlneeyedea lu11talam•1arak 
dla Nbala iıbbaJ etmit, c ..... 
ıe aa•ua oı ta laıaar c•müacie 
kdaaclakta• ıoan kalabilak 
ce•aatle ka•ıı1kmeydaa kab· 
riıtaaaaa teYdi edal•ifclir • 
midi ileri ıwaieriae, kard91i 
ltaJ H. emiae taıiyet be71D 
.,ı.r .•. 

BU a4e aiill bniltw, .Oe 
laa7abNlald •JkirlleW...•· 
nJud.. feldijilli, pfİIMİI 
•• d ....... ,........ ltMak 
•• aakat tarafJu•aa ialıa 
plikol~ j 11ai •• 1011al kıau • 
luı 16• 6ailade tatarak tetkik 
edece;ıı. il• •eaale ile ele ıeaç 
aealiaaae 1araa kuacaldan 
JDYal•r baklaada bir akide •• 
i;tıt Yerae;e çalqaca;.L 

laUD •e iaua cemi1eti, 
•illetler •• ka•haler bir aile 
•leueaeaile ltafAar. Aile bir 
u ••••• •i•uidir, Ç•kirdeiicür. 
E1i •e •e•t aile&u eyi •• 
..... t .W.et!eri tepi& ederler. 
Ulularda boaal•a, teredfii 
ük lace ai.&edea baf&ar. Çu 
ka aüe bem ıçtimal, lae• de 
tabaat luaularıadaa haraca 
çakmaz bu •iieuıaedar • 

Ailuıa içtimai foak1110• 
larıaı tetkık etmedea eyyeJ 
iaıui tabiat Ye bi7olojı ka 
a11aJan 6alade •ltmlaa ede • 
li• : F.,ıefı ••A1akatdu. deye 
iiiadiiüail iaM•ıa claier 
aapaaaardaa terki ailaa7et 
bepiaia Ye kafa tu•aaa iaki· 
tafa •lutt eAmaadu, Jui 
bir aa icua kafalaaAan111&daa 
JOI ıra• beJID ekailıe •eıa· 
b•t aadece ı•v ••••hake· 
•• merkealerımiı boıul"' u • 
feü ••Wakat olaca;.1111&& luç 
aiiDae et•eiaıa • 

Klaaaba •• Dlla1aa111 laer 
J•ri•de baki• o!aa fa&iko fİ· 
mik kaa11a!u 6a0ade ..... 
ıaiadua HaJYuaba belkeaakli, 
•e•elı, aacak ban •e ild A · 
1aiı lbuıae ~ 8'IUfaaa ela 
lu&cür. luaa ce• 'ı a11011• bir 
••lai•luhlr. c..iJ•t J•ai ki· 
•• IMlüaa•PfU 1aAa bau 
ba19aa&af sıbi • ... li · •an&aa 
F•P•iu, •rp, &e1lek •• dalaa ..... .., • ..w. ..... pft •• 
•• ,...... iSia , ••••.• 

ÔM!R SITKI 
i'41fdir. -tana ıptid.t kıratta 
teudlfl• kufi ... • ~ıkardtit 
•• beteadıti llirile laayetiaı 
~irlettirir ye eı olu. Fakat 
laH• yaradılıtı ıcabı ba itti· 
rakde fada ıebat ede•edi 
91 lıeacliaiae yeni •aceralar 
•• yeai eıler araliı . ÇBakl 
• ıı•aa İ•H•ı eıiae batla • 
,.. rabıta tabi•ta detil reçici 
arnlarcla Ba laal İ•11aıa Yab· 
ıet deniade uıaa sa••• b6 · 
ki• ılrcii. Ve o nmaa tabiı
clirki iaaa• cemiyeti yokta, ia 
aaa ılrlıli nrd1 Bu ıüri lıa 
liade J•t•Jlf, ba poliıemi J• · 
•İ ,ok eYleame heıeriyeti bl 
Jlk ıararlara riri.ftar •~ti .. A· 
sırlar ilerledıkce 1D1&D ınkııaf 
etti. Ditl•••te, tefekldlr et· 
••i• batladı. Zekiıile he• 
lıeatli•e laem de y•ıadriı kat 
l•r• ltir tekil •e aizam Yerme 
t• lroyaldu Kaaaalar. yaaalar 
yıpdı. Keadiae •e camiaya 
ıarar •erebilecek fena Ye ka· 
bila laareketlere maai olm•i• 
bıfladı. Varbldana tarıblerde 
ekad•j'a•aı •• caki kaYim • 
lercle bile eu'9eat izdiYaç tak 
itila edilir, fab .. telia edilir, 
ıiaa en atır cezalar.a mlata • 
laak 1lrll6r. 

- A' kaat ikinci yiiıde -· Hava kurumuna 

5000 
Veren yurddaş 
Ankara - Anlcara füc 

e11rlarıntlan B. Vehbi Kot; 
1 T•r• lt•oa k11ra,,.u11• 6 t'f 6in 

lir• ••r•r•lı laaoa telalik•ıini 
6ilen .,,. ~a•ıl•ııilır . T fırlc 
lt•a •ara111a ba 6.1oercn oa· 
landoıa '""'"-•rt tııtkktlr •••A••''', 

PAZAR TESI 21 MA Y/S Jlll 

BU GECE 
YILDIZDA 
KIRisT:N 

FıJmini 

GÖRÜNÜZ 

r-......--- --.......--, 
1 
Düsü:c..ce 1 -0-:r ü:c..le:ri 

\.. _,...._ - __,...___/ 
Ölçü~<iurmeler 

-J-
Mart/in laallı.oi broıir6· 

nun kapujınJalıi - Mardin 
f ehrini ue üzerinJ• 6•tt11 
) •rda ,,,Jı veren Alalblı 

adlı inıan pn•ıinl •• 
ha •iineıin aile 0•1111• ct111la11 
Jı,,.an - ruim, ıi~i •n •••· 
odli bir 6/ldi H11bolii 611tnd• 
foi Juin bir •••anfla plı 
Jüıinclürecelı oe ıa)'61 ile 
İfıllecekd.r. 

Marclın lılerin 611 6.,,.Jı 
alici lcaynafınJan altlı•lta• 
luala nrıaıl t;alııtlılalannı, ~
lııacalclarını •ll•tereıa lfi•tl•· 
lıi yasaların oe Nai.al•r.İll 
oianaralı, 6Öaden •8firilerela 
bura hallceuinin t;alıııaalıırile 
6 1t;üıdüriılm•l•rini aialerin 
yiılcHlc Oranlarını.111 6ıral11· 
yorum • 

Gene IÖZ6•1İıni hara p• 
ne/ lııırallayı ile Camlfari,.•t 
hrıllc parliainin dara111larınr, 
ba lıııramların it;inde H ha· 
ııncla ha /ananların aoyıal J;;. 
~eylerini 6a ayartldlıi illeri• 
mıatlen her laan•i 6irinİlllli· 
leriyle 6lfriıdür6nts. 6altıea• 
ıınıs lor lılar 611tatl.- tlrıralı• 

lıyaco•ıınıa ölfüıai:r"61tıeü 

61.Jai ilinaisin •• ilmlli.., 
.,.-in• ........ : 

Dolıl•r, A.....,, Ya...,., 
Uaman. aöd11 ..... , o ilill 
e11 İf• yarar bil,ui , tllıll•, 
iter auretle Jenenıraiı adam· 
larının ••~İl reımini t6recei 
ıinia • burada İH Hyle 6ir 
••t;id reıminin ,6ılerec•fi 
o• tanıtacaiı atlaınlar, l>tldn 
Uıtıin• l11ıılııı atlamlartlır • 

Bıitün alaaa İfİn• olan 
Atatür/c parliıi it;intle 6Hl 
ue ardal particili/c lıalaı la• 
ııyanların Ht;iıalertle oy110• 
Jılıları rilll•r t;o• tl•I• Pf• 
miıJe İf e yartılftlf , ...... H 

yarın İf• yarayllfl H ıear .. 
yacalc olan 6Jla6,. , llil,;li 
adamların at;ılrtla •almal.rı• 
na yol açdıtı lcrıdar A•r rır• 
cltlaı 6ihı iıı yarar olllMlıl. 
h•raber bırincilere pr• fOlı 
••ra, hatta oJaur yaarlılı. •a• 
tını ••aanamayacalc lıaar 

61rİ ndamlarua demolıraainİll 
kola lıanaJı 011111 lııır•l.,lar 
do yer almal•rUta aa6.6 
o :•yor • 

Her çattla 6intlıilui ara· 
hanın türkünü t;alnaaıını 6i-
len hu aı:lamlor , laer laan,l 
6ir ilde parti lııırallarında 
yer alllılar , aaylnlı• ~~i•i 
lcadar ,alt.aradan y6ndilme· 
yen Ht;imlertl• la.p 6s•l eni• 
realerin' lcor11yuc11 r6llerini 
oynayabi,dci•r mı ya&man , 
asman, dolılör , avu•Gı, •a· 
fa11 fillıü •l•ıil• eaı., ... lur 
n . o. araanı.z o/anaa ba lear•l 
tarda y•rını& 11• İf ini& ,o1ı .. 
dur. onlara Ô•llılctuaıa , .,.. 
lorla laıaımlıtınıa lalan •arN 
boılca. . • iıt• oaaman aıa "-
ototoranıa darama •r•en 
oldukça 1'aıulların Jemiröaıı 
o/ar eiaınini'f .• 

Nana2n S2bil COllUN 



YOZ 2 

Güneş 
ve şu 

Su 
bu .. 

Artık yaz geldi. Güaeı 
•i•r ağır kendini göstermeye, 
etrafı ısıtmaya baıladı. Parlak 
bir sema, . ısıtan bir ıüneşin 
iasan üzerinde ae bas, ne do· 
yalmaz bir tesiri vardır.. O 
bayat Te hareket aşılıyan bir 
eldir aanki .. 

Öyleki, iök bulut.az ve 
parlak olunca bir dinçleıme, 
bir çalışma arzusu, bir fevka-
ladelik bir hareket isteji can 
la111r içlerde .. Hatta güaeı gir 
meyen yere laekim ıirer der 
ler. lıte güneıin hayatCverme 
kudretidir ki, ona doya doya 
ıörebilbijimiı yazı sevdirir 
bize .• 

Evet severiz ımma ba ıcv 
ri Trabıoada bir aı kıt ıöste 
rir kendini. Hani nf' Ş•mın 
tekeri, ne Arabın yüzü, diye 
bir ıöz vardır. Biz onu ne rü 
neıin yüzü De de TrabıoDaa 
yazı ıekline çevirmııız:dir •. Ha 
yır s1cajı, buaalbcı yaz mın 
zaraıı aevimıiz deiildir. Bil· 
akiı menimin çok az yerde 
ıörülebilen güz-elliklerile be -
zeamişdir Trabzon. Ba meziyet 
lere bir de 90 dereceden aşa 
i• düımeyen rutubetin bir par 
ça olsua azalm111111 da ilave 
ederaıniz yaz burada bulunmaz 
Hiat kamaıı gibi bir ıey olur. 
Olar amma itin kötü taraf· 
ları daha çokdur : . 

Bizim, lıtaabulua terkosun 
daa daha aamlı ve ıöhretli 
bir Deiirmendere ıuyumuz 
vardır. 

Kııın çetin akabilen bu su 
yı.zın hemen lıemea biç gö • 
rüamez olur. Arhk oaua f öy 
le iÜrül ıürül demeyi•, fak"t 
biç olmazsa tırıl tarıl akdığı 
a1 görebilmek bir bahtiyarlık 
olur. 

Güneıin rörüameaini şöyle 
bir taraf8 bırakıa, yerler ku-
rumaya baıladımı artık yolda 
yürümek de bir mucle olur. 
Kendine güvenin varaa De ali, 
jok eier baalar mevcut deiıl 
ae ya bir ıaz maakui kullın 
malı yalaut da ıokıja adım 
atmamahaın l 

Bütün otomabıllerde yere 
bakaa Ye yerde ne var1a ıö
ie ıavr•lmaaına sırf yere 
doğru olmaaı ıebcb olan ek -
sözlere baıka bir ıekıl verdi· 
rilemeı mi sanki ? 

Yanınızdan on kilometre 
hızla gidecekken k1rk kilomet 
re suratle bir otomobil reçer 
kalkan toz ve piıhkden üç 
adım ö11ünüzü ~öremiyeceii 
nizi bırakın •izınız, burnaDaı: 

gözleriniz dolar Def cı alamaz· 
ııntı. Olur a, ıiyah bir elbiıe 
giyiamitıinizdır çok dejil yol· 
dan bir otomobilia ıeçmui 
elbiıeain renfi11i deiitdirmeie 
f azlad11 bile. 

Ve aihayet eier iaaaalar 
Nebatat gibi toz, toprak, güb 
reyle taayyfış etseler i bu 
maddeler oıalana bünyesine 
bir ıey katabilseydi biz 
Trabıon halin 75- 80 metre 
boyunda 30-35 metre enia· 
de, de .. cü11eli acayibünekıl 
bir manzara arzederdik l 

İşte ıize ya:ı1n bir kötülü· 
iü daha : Yukarda dediii• 
ıibi yrı hareket de•ric'.ir. Sey 
rüufeı faılaJaımıtdır. Halb•ki 

Aile 
Psikologyası 
-Baıtarafı 1 ci yuzde -
Zam~n zaman ferdın tabii 

hukuku, beıeri h klar düıi· 
nüldü, aile müessesesine bir 
uıul ve nizam verildi. bir mu· 
kavele demek olan niklh uı· 
ulü vazedildi . aile her türlü 
saraınblara karşı korundu . 
nikib kanunları inıanı ıürü 
yaı•yışından aldı ~e insanca 
ve bir etle yeıamağa icbar 
etti. bugün bütün medeni •e· 
mleketlerde insan, eşile ve ço-
luk çocuğile bışb~ş• verir 
menıup olduğu camianın ha-
kiki bir az:as\ olarak insanca 
yaş r . 

Dünya üstünde yaşayan bü-
tün canlt ıeylerde b kim ol n 
değişmez. bir kanan v rdır . 
Muhaf ni heyat ve bekayi 
mevcudiyet .. Her canla ıey 
hay tanı koru ağa ve ayni za-
manda neslini ve cinsini id me 
ettirmeğe mecl!urdur . • 
İnsan da böyledir. doğar , 
bayatla mücadele etmeii öğ. 
renir, büyür, hayatını kazan· 
mak iç'n kendisine lazım olu 
malumat& toplamaia çalııır. 
bir meslek sahibi olur. ve 
zaten o zamana kadar d•' 
hüyümüı vüc;udu ıelitm 'ı 
bedenindeki ciasi kabiliyt:tle-ri 
tezahur etmiştir. kendiıioe 
bir eş arar •e evlenir. İıte bu 
andan sonra kur lan inaa11 
yuvasındaki ruhi huauıiyetleri 
izah ve teıribe çalııacıi,m: 

Erken evlenme : aile meau· 
liyetini anlamak ve aile haya· 
tanda tahaddüı edecek ciddi 
vakal rı ve muiaim itleri laıım 
geldiji ı\bi muvaffak11etle 
bııara bilmek içia evlenecek 
bir ııluın yalnız bedeni kabi· 
liyeti nazarı itibara alıamama
lıdır. Rubi tekamülü tecrübesi 
ve bilıiai de ~ öı önünde tutul 
malıdır. on •~kiz yaşından kü· 
çük çiftleran de•amlı ve mes· 
ut bir yuva kurmaları . hemen 
imkinıızdır. Esasen oadört ve 
onıckız yaı arası his buhran 
çaiıdır. Bu devir heyecanların 
diııinıiz, alabildtğine koıtuğu 
bir devirdir. ·Bu zamanda 
verilen vadın, edilen yeminin 
dökülen giıyaşıoın hiç bir kıy· 
meti yoktur. Ba haller hep 
ıeçici ve muvakkattır. Bu 
zaman bir deli ıel gibidir· 

Fubna ıeçdıkten ıonra ıel 
de durur. Bunlar1D hepsi ıen · 
cin kafasında esen müdbiş 
boranın biter ı ramtıııdarlar. 

Genç kendini bilmeden atılır. 
iülüi püberte çaiı üzviyette 
Birdenbire patlayan Bir yanar 
daidır. Genç içinde beliren 
ve kımıld•maya bıılayan cinıi 
hareketlerden zehirile tatlı bir 
z:evk duyar, keadini kaybeder, 
Gecesi, gündüıü hep tab.ayyül, 
hep bıyalle geçer. Delakaala 
bu zamanlarında yardıma 
mubhç bir hastadır . 

ÖMER SITKI 

arabaların çoiu çürük çank, 
ıoförlerimizin mühim bir kıı 

mı ehliyetsizdir. Maazallah be 
lediye şöyle bir muayene ve 
kontrol edeyim diye ufak yol 
lu harekete geçiverse meydan 
da heı on otomobıl ve aac k, 
o kadar şöför kalt~ 

Bütün banlar böyle olunca 
biz aaaıl yazın gelmesiıai ister 
onu n111I bütün bir ııönülle 
te•ebiliriz ? , . 

HALlT MV2AFFER 

YDllYOL 
::n::a::ı:: 

italyanın hareketine karşı 

Fransız gazeteleri çok ateşli .. 
Her gün 5 

kelime 
karşıhğı ( Romalı diktatör kendi arzu auu uluslar kuru-

muna zorla kabul ettirıoek sevdas.ındadır ! ) - ikinci Liste -

P .ıriı - F raaaız gazete· 
lerinin ceaevre muhabirleri 
İtalyan habeş ihtilafı hakkın· 
daki muıakerelere dair olan 
11 madslılıklarını rizlemektedir 
ler bu muhabirler B.L•nal ile 
B. Edenin sHfetmiı oldukl ra 
mesainin ıimdiye kadar seme 
resiz kallfaıf oldaiun uyazmak 
tadnlar Ecbode Pors1 g ze-
teıi bi11aa11a diyor ki itelyaa 
babeş ihtilafı ıit gide daha 
ziyade İtalya ile uluslar kuru 
mu arasında bir ihtilaf teklini 
almaktadır . matın iaıeteai 

meselenin ea tehlikeli m biye 
tinin diğer devlertlerin de 
icabında iıtiımar edebılecek· 

lerı fena bir misal teşkil et · 
meal olduğunu yaı.maktadır. 
İtalya uluslar kurumunun mes 

KURULTAY 

aetlerinden biridir ve hiç ki• 
ıe İtalyanın lao kuruldan çe· 
kilip gitmesini hatar1ta• (ıeti· 
remez çünkü böyle bir bal 
Ceoevrede kurumuna son tek 
meyi ölüm vuruşuna vurmak 
olac kdır Le journıl ierek 
İtalya ve gerek habeşistanın 
her türJü bal suretini maıkil 
kıl:ac•k bir bath hareket it· 
t'b z etmiı olduklarını yaımak 
ta4ır Cenevre Oc.une gazeteıi 
B Mussolioiyi bu meıeleye 

faşizm için bir prenıtij mue· 
lesi yapmış olmakla mu~heze 
etmekte ve italyaııın hattı ba 
reketini Japonyanın mancori· 
deki hareketine beazemekte-
dir . Rom lı dikt•\ör kendi 
arzusuna uluslar kurumuna 
zorla kabnl ettirmek sevdasın 
dadır . 

KURUMLARI 

1- Mamur - Bayındır 

AB - MNaf~mriyet_ Bayındırlık - ... 
İmar etmek - Bayındırmak 

Miaaller : Ankara bayındır 

bir ıehir ol•aıdur . 
Memleket bayıadırhk yola• 

tladır • 
BIHüa devlet yapı itleri ba· 

yındırlık bakanlıj'ıaa bail••· 
mı9d11 . 

Biz yurdumuzu bayıadırmak 
t•n Ye fe}İflİrmekteD bıtka 
bir fey dütünmiyoraz • 

2- lnkiıaf etmek - Ge· 
liımek , inkitaf ettir•ek -
Geliıtirmek , inkiıaf - Geli· 
tim, Gelitme 

Misal : Türkiyenin ekoao· 
mik ıeliıimi günden rüae ar· 
tıyor • 

3- Millt - Sivil 
4- Askeri - Süel ( 111il" 

taire) 

Mersin hakk1ndaki kararları izah .. Not : « Asker » kelimetİ 
• Soldat. anlamıaa türkçedir. 

5- Cemiyet , Şirket -
Sosyete 

Merıin 24 - C.H. Parti 
nintlördüocij büyük kurulta· 
yanda iJimiz delegesi olarak 
bulunan Dr. Muhtar Seker 
dün rece Merain halkevinde 

İtalya , Habeş 
İngilizler 

Hiddetli .. 
Londra - İtalyan Habeı 

uymazlıiından babıeden İyuz 
kro•ikl ve Deyli herald gne· 
teleri bir ıavaı çıkarmak teh 
like1ini ıöıterea ba uymazlık 
ile Uluılar ıoıyeteai kurulu 
nua uiraımaıı lazımgeldiiini 
yazıyor. Timea gazeteıi ba ya 
ı111nda diyor ki : İtalyan ga 
zeteleri lnııiltereaia Habetiı 
tana ıilah verilmesine taraf -
dar bulundaiunu yazmakta • 
dnlar. Stanbope bunun doira 
olmadıi•fıınl bildirdi. Bu di -
yev İtalyan gazetelerini yatiş· 
taracak yerde tam terai olarak 
daha bir takım şeyler uydu • 
rub yazmaya körükdi. Dailiy 
meyi gazetesi /talyan Somali· 
sindeki aytarıadan aldığı bir 
haberde ııeaeral Graryaninin 
ltalyan kuvvetlerinin ekıikleri 
ai tamamlamaya uira,dığ'ını 

yızmakdad11. ltalyının savaşa 

henüz tam•miyle hazır bulun 
madıiı görülüyor ltılyan So 
malisine y1iın y•iın, yiyecek 
ve aavaı kerecerli gelmektedir. 

bir kqıuııma yapmıı ve kurul 
tay hakkındaki duyuılarını i~ 
den ve heyecanlı bir deyilme 
aalatdıkdan sonra yeni parti 
proiramuu uzun uzadıya izah 
etmiş ve ilimiıle ilgili dilekler 
üıerınde kurultayca alınan ö· 
nemli kararları bildirmiıdir. 

Bu toplantıda parti ve 
halk başkanı ve üyeleri ile 
bir çok bayan ve bay lıazır 
bulunmuılardır bu koauıma • 
nan arkasından halkevi muzik 
koli bir kooser vermiı toplaa 
ta çok iyi bir hava içinde bit• 
miıdir. 

Miıaal : Türk cemiyeti -: 
Türk sosyetesi , Şeker ıirketı 
- Şeker ıoıyeteai , içtimai -
Soıyal 

Not : 1- Türk köküadeO 
ıelea • Cemiyet " ıu aalaa1cl• 
kullaaılacaktır : 

Hililiabmer cemiyeti - l(ı• 
ııJay cemiyeti • Dil cemiyeti ' 
Gazeteciler cemiyeti . 

Not: 2 - Gaıete•ııe ıl• 
derilecek yaaılarda ba keli••" 
leria oı•aahcalara kullaD1l11• 
meııaı rica ederiz • 

Gayri menkul icar temdidi 
. 
ıcan 1. Mahallesi Soka it nevi •: L. _,,,.,,, 

Eıvak ııra mainılar •aiaza 146 130 : s. 
145 125 • Jt " • il· 2a1 280 • • " ... 

Ayafılho erzlrüm araa 32 40 
lO , ,. ,. kahvehane 33 il· kasim aia Leıii ••iaı• 14.3 80 ... pohta • bane 123 20 t:· knlafka ıamara emllk arazi 88 80 , 

coıera mahıaıa • 2 lSo , 
elmalık » 19 ıs. " 

DEFTERDAALIKDAN ! 
Yukarıda cins ve sair evsafı ya~ilı ıayri menkulun icar t~ 

dıt müzayedesinde talip zuhur etmediiindea 23 6 935 t1rib1
'. 

kadar bir ay pazarhk ıuretile icara verileceğinde• talip .ı .... 
rın bu müddet zıufıada defteraarlıia muracaatlari • 

. #.Senelerdenberi TECRÜBE edilıb piyasamıza çıkdıkdan 
• • 

GRİP hastalığın n mfmleketimizde ŞiDDETiNi KAY• 
" BETTİREN ve vaktinde kullananlar GRIPE 

Yakalanmakdan kurtaran 
Gripa karşı tecrübeli ve çok müessir 

1 Kaşelerini Emniyetle KlJllanınız 



eksiltmesi 
'olları 

Malzeme nakliyat 
De,let Demir ,/ 

Erzurum işletme 
müdürlüğünden : 

·dareaiai• 40 - 60 ton araa,ll· 
Devlet Dmiryollara Enaru~ 1 . de• lıtaabuldan gelenle · 

da tahmin edilen mubtelıf •• ke':j•~:k Erıaru•a 1rönderilmeai 
rinin Trabzoada fii•!~kd:k çı ı:.ı.:~DID Erıuramd•a Trabz.ona 
•e yine ErzurumdaD ııdec 0 .ı· i •e ıartaamelerde ynllı 
yollanilarak trabıon.ia yapur• tfl ım ( J•laız rtımr&k reami ida 
olduiu nçhıle yapıl•.cak maıra aıi:.'d ait olmak illere kilo lae· 
remize ait olmak tarble ) 1 •!:ıW:e;e kaaulmııdar. E"ıiltme 
••bile •e kapala zarf aıalı e . - a ıaat 1 de yapılacakdır. 
935 bezıran birinci cumaıteıı t ıu• lerdea alacakları malama ta 

isteklilerin güainde •e t•r aame ll 4 _ 4 
Te ıartlara göre itletmeye •urıcaa an. 

İLAN 
Trabzoa icra •e•aerla • 

iuadaa : 
Açık artırma ile paraya 

çevrilecek ıayri meakul•a ae 
olduiu: 

üç kıta tarla 
Gayri meakulil~ baland .. a· 

iu me•ki, mıbılluı, aok•t•• 
an•araıı : . 

Ka•ak me1daa milıilleııade 
Takdir oluaaa kıymet : 

27 numaralı 300 lira 
ye 29 namarall 2350 lıri 26 
aumiridi 350 lira 

ArtarmaaıD yapılıc•i• yer, 
&ün ' aaat : Trabzoa ıcra 
aaareıa önünde 27 - 6 - B3S 
Perıembe ailal ıaat 14·16 

1 _ iıbu ıayri meDkalila 
artır.. ıartllamesi 27 - S · · 
935 ı arıbıDden itıbarea 932-
l 7 o7 •amara ile Tarabzoa 
icra daare11Dİ• muay1ea D••• 
ı asında berkealD ıörebÜ•elİ 
iCİD açıktır. alanda yazılı oJaa 
lardaa faaJa •• ... t olmak 
iateyenler , itbu ıırtDa•eJ• 
•• 932-11o1 doaya aallU'•· 
.ai1le memarıyetımme •• aca· 
at etmelidir • 
2 - arbrm•J• ittirak içia ya· 
karda yazm kıy•etia .ylzde 
7,S aiıbetiade pe~kc 11 Yeya 
miııl bir baDk&D1D te.t.at mek 
taba te•di edıJecektir ( 1 'l4) 
J içotek aabibl ala~lr~ar 
dıier alikadar!anD •e _arüfak 
laakkl aabıplenaıD ıa1rı me~ 
kul 6zerindekı laaklana baıuu· 
le faiz •e maarafa dair olaa 
iddialarını ıt bu ilin tanhiadea 
itibaren yirmi ıüa ıçiad• eYra· 
kı mtlıbıtelerde birbkte mema· 
riyeümize bıldirmeleıi icap 
eder. akıi b•Jd• llak!an tapu 
aac)lıle aabit olmadıkca aalıt 
bedelanın payla1ma111adanhariç 
kalırlar • 
4 - 16ıterileD ıiladıı: arbrma· 
J• •thıak edenler artar•• ıart · 
•ameaıaı okum•ı Ye lilıaml• 
•alumab almt •• ~aalan. te-
•amen kabul etmi' ad •• ıtib· 
ar OIUDUr • 
6 - tayıD ed ıl~• ıamaada ıaJrİ 
meakul üç defa bairaldıktaD 
aoaraençokarbıaD adıaleeciilir 
ancak artar•• bedeli mubam· 
mea kıymetin ytiz,de 75. fİD 
bal•a.z •eJ• aatif ıateyeaıa al 
acatma rucbaDı olu d.iier 
alacakhl1ır buluaup da bede 
baalaran o tayri meakul ile 
temıa edılmıı alacakhiana 
mecmuundaa fızl•J• çıkmaua 
eaçok arbraaaa ta•blalidli bak 
katmak liaereartırma oabetsi• 
daha temdit •e 13 - 7- 935 
camarteaı 111Dli a1aiuatta J•P• 
ı~cak artJrmada bedeli aabf 
iate,,aia alacajına ruclaaai 
olaadıier alacalıUaiarı oıaJri 
•••kul ile temm edalmit ala· 
cakluı mecmauclaa f adaya 
çıkmak ıuble ea,çok arbraaa 
ihale edıbr 6yle bir bedel elde 
etlileme11e ıbale 1apılau •• 
••bt talebı dllıer • 
B - i·&yri meakal keadiıiae 
ilaale otuau kimae duba& •e 
J• Yerilea mllblet içiade p•r• 
J1 Yermeue ılıale kuuı fHla 
oluarak ku4aaaaclea enel 
ea Jlkaek tıidıfcle "1a aa 
lu•ıe aıı,te'fo14ajtl bedel), 

Efrad nakliyat 
eksiltmesi 
Trabzon jandarma ko-
nak ~ omutanhğından : 

1 - 1 Hazaran 935 tarihia· 
dea itibaren 31 mayia 966 
ıenelİ aihayetiae kadar bir 
ıeae mtl.ddetla açık ekıiltma 
ıaretile Erzurum we erzincaaa 
1aaderilecek jandarma efatla· 
naı• kam1onle aevlderi 19 
mayiı 935 ıünüadea itibarea 
muaak111•1• koaulaa111 oldaia· 
adu talipleri• ıeraiti 16rmek 
ızere judarma kou komu· 
taalıtana •araca&tları Ye 3 
lıuiraa 935 pazarteai ıiiDil 
ıaat 14 d• te•inat •u•akka-
telerile muracaatlar • ilia ola· 
DDI' • 3 - 4 

Eşya nakliyat 
eksiltmesi 
Tra.bzon jandarma ko-
nak .komutanlığından : 

1 - l Hazira11 935 tarihi•· 
dea itibaren 3 i ma1ıa 936 ıı 
aeai niha1.tiae kadar bir H· 
ae mlddetle Trabzoadaa 
Enuram, Erzillcaa, Gümiifaae 
Kan, Karak6aa, Kızdda&e, 
ErClf Ye Vaa Vdi7•Ueriae 
ıe•k edilecek jıadar•a rı1•· 
IUllD açek ekıaJtme ıuetile 
~2 ma111 IJS tanhiadea itiba-
rea aleai ıuretJe müaakuaya 
konalmaı olduiaadu talıpli· 
l,ria praiti ıörmek uzu ede•· 
ler koaak komataala,iına h .r 
.,a. muracaatlan Ye 6 laazıru 
935 çırıamba fllaii aaat 14 
de j•adar•a koaak komutan· 
bi••• temiaat mu•akkateleraJe 
bırlikcle muacaatlan Ub 
oluaur • 3 - 4 ---
Soğuksuda 
Kirahk köşk 
SoguksuJa otomobil yo 
hı üzari de denize ve 
güneşe karıı , bahçeli, 
meyvaJı kır zade kö§k.o 
kiraJıkdır ıazJa iubat 
için matbaamıza , ku a. 
lamak için kıiabcı 8. 
Memede ba§vurulur • 
.tmai• raaa olana oaa razı 
olaaaz ye7a bahmmaua lae• 
o• bet rtl• mile ti tle arbr 
mıya çıkaralıp ••çok arbrama 
ilıale edilir iki ilıale araımda 
ki fark Ye ıeçea ,aaler ıçia 

1aıde bııtea heıap olunacak 
faiz •• diier zararlar •Jrıca 
ilik•• aacet kalmakaızın me · 
•ariyetimiıce alıcıdan talıail 
olunur •adde (133) 
Sabı• çıkanl•• ıayri meakal 
yakarıcla pateriJea 27-6 -
9JS tariluade Trabzoa icra 
•••arlap oda11ada i~bu alu 
•• ılıterilea lllilf•a tırbla· 
aui tlairelİllcie ııtalac•t• ilAa 
o~aar . 

Erzak , mahrukat, eksiltmesi 
LİSE MÜDÜALÜGÜNDEN : 

1- Trabıoa Vıeaiade ye panaiyoaaada 935 1eaui Haz.iranındıa 936 •en~ıi Mayıs nihayetine 
kadar ıarfediltcek •••itda iıimleri yızıb erz.ak ber madde içia ayn fHtnamc ile 14 5 935 ta· 
rihindea itibaren ekıiltmeye konmutdar. 
T cminaıc /cma/ Maltammen Azıt mi 
muoalıleaıa Kıymeti Mıledarı 
milıtarı Kiloau Erzalı Ncoi 

Lira Ka. Lire Ka Lira Ku. Kilo 

187 
32 
54 
lo 

223 
22 

1 
86 
13 
1 1 
14 

1 
7 
1 
9 

2 
il 
9 
6 
5 

28 
36 

l 

1 
13 
3 
8 
3 
I 

11 
I 
6 
6 
2 

22 
9 
il 
3 

42 
13 
21 
8 

3 
3 
" 3 

' 3 

1 
3 

' I 
3 
2 

22 
2 

So 
25 

31 
13 
5o 
88 
25 
13 
7~ 
06 
58 
So 
13 

84 
8ı 
25 
38 
63 
63 
5o 

69 
79 
31 
13 
80 
44 
75 
il 
3o 
25 
27 
58 
75 
25 
38 
So 
58 
25 
28 
19 
5o 

2500 
430 
720 
137 

2975 
300 

25 
1150 

175 
15'i 
187 
21 

loo 
15 

120 
1 1 
37 

150 
125 
75 
75 

380 
480 

22 
lo 
17 

175 
48 

112 
&o 
15 
4 

150 
18 
87 
80 
3o 
5 

300 
127 
150 
43 

562 
180 
280 

75 9o 

50 

2ı 

50 

25 

5o 

5o 
" 
" 

" 

88 
50 

" 
71 
So 

lo 
43 
4o 
25 
35 
2o 
2,5 

57,s 
35 

~ ')-O,·J-t> 
o,75o 

12 
4o 
3o 
3o 

7 ,f, 
37,5 
60 

5 
25 
3o 
1 ı) 
lo 
3o 
35 
35 
5o 

4 00 
•)2 ... ... ,o 
12,5 
lo 
8 

12 .. 5 
22,5 
25 
15 
;-so 
2,5 

3o 
8,5 
ô 

15 
22,5 
80 
1 
3 

38 5 2,5 
38 45 15 
38 ,, 15 

2.Jooo 
looo 
1800 
550 

8500 
1500 
looo adtt 
2000 
500 

25000 
25000 

17 5 
250 

5o 
-400 
l5o 
loo 
250 

') -... ooo 
300 adet 
250 

3800 
4800 

75 
3o 
5o 

350 
12 

5o'> 
400 
150 
5o 

1200 
75 

350 
600 

· ıoo 
200 

loookutu 
1500 
3000 

175 
2500 
300 

28000 adet 
3ooo adet 

.:oo 
3f)O 
300 

,, ~' 30 ıoo 
94 &2 .. , 35 l5o 
88 25 5 ıoo 
9o Ş2 8 650 
84 11 25 7 ,5 l 5o 
5o lo 80 25 
75 5o 1 5000 bağ 
5" 20 2o loo 

Ekmek has biriaci 
Şeker küp 
Şeker toz , 
Sabun Ayvalak biriaci 
Koyun eti erkek 
Sı ğır eti renç 
Koyun bacaiı muten11it 
Sade Y•i vakfjkebir ali 
Zeytin yaiı aynhk biriaci 
Odua kızıl aiaç 
Odun meıe 
Erzincan kayıı birinci 
Malatya 1-:ayıı ali 
Kuru incir en ali 
Kuru üzüm ea ali 
Siı ke üzümden 
CeYiz içi ali 
Fındık içi •li 
Soi•• kuru 
Koyun ciieri eyi, büyük 
Sılça tomatcı 

Süt en ali 
Y oiurt en ali 
irmik ali 
Niıaıta ali 
Parinc unu ali 
1'abıa beln11 .Ji 
Çay ali 
Mair.arn"a lıtaabul u •Jİ 
Mercimek Saıuua ea •Ji 
Nobat ea •Jİ 
Buid•J temiz •e •Jİ 
U ıa Samıum en eyi 
Şehriye lıtanbul eD e1i 
ZeJhD Ay•alık ea •Jİ 
Soda t\D eyi 
Gaz Y•iı 
Kömür &ütgeD 
Konscrva ıebze eJİ 
Kuru faaulya ea eyi 
Patatıı kıra ıöz 

Tuı.lu iiaüm yapra;. 
Pıriaç toıya ali 
Beyaz peynar kirli kadm 
Yumurta yerli 
Limon ıulu •e iri 
Çir• yaıcla 
öalak palamut 
Balak kalk u erkek 
Balık kefal 
Balak Lenek 
Balak yılar 
Tuz 
Bulıur ali 
Sarmu11k 
MaydaDoz ali 
Dane bezelya ali 
Kara bakla aii 13 15 ıo 150 

9 J 20 1 20 1 Kara büber ali 
9 / ,, 4o 3 Karm111 biiber ali 

38 45 3o 150 Tel kadayıf ali 
25 3o 3o 150 adeı Ekmek kadayifi ali büytik 
5o 300 1 oo 300 Kııar peyniri Edirae ali 
lo 28 4 700 Arpa ali 
79 10 50 3 35 > Sımaa ali 

2 - S•rtaameler her 1&11 bedelıiı mektebdea alaaabilir Ye görüle b'lir. 
3 - tfrı;ltme 30-5-935 tarilaire te .. d&f ~dea perıembe rüa& ı at 14 d ... Uıe binaanada 
yapılac•kdır. 
4 - Elrıiltme •ç•k ıarette 7apdacakdir. 
5 - UaYakkat te•iaat •ilrdari her •adcieain blHllDI yaıalmıtdır. 
6 -= fıttklilu ticaret oda11•da •aka11et oldaklanaa bir •u•ka sıöıtereceklerdir. 
7 - lateldiler 2490 aamarab kaaaa11• 16aci maddea• ah\ imiaa ıöre muvakkat te..Ucatların• k~ 
alltmeye h•tl•madaa ı aaat eTYeliae kadar mektep lritabetine Yermelidir. 4 _

4 
e 

._-DOZELTME YuarıJa•i ilct11 i~lnJ••i aaJ• yatın buradan 6nc• ç·kan ilıi gazeteci tt .6 AGla•ı olore/ı l•lfÜn•ıi n1qo11lılıoi••ı 75, icmali /000 lirfl ,,,. b-h·r lıiloaa 50 kuraı y • 7ared' 
T•111~•;JM1f:ZÜU• fl1 ış, it•l' l/SO liıı• '14 ••n•r l&iloı; 57,5 lu.ırııı olduıq taılailaın ;,d~ ~l~~; 
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iLANLAR 
Tapu müdürlüğiinden: 
Şana köyünde kain ( ıar

kan oe cenaben yol ıimalen 
momoç oflu Ahmed 11arbon 
pllüd•n mu•tafaya ve ondan 
tla f ethiyeye grr;en fındıklık 
ile mahdut ) fındıkiık mo· 
mof 011la ıakirin iken hari· 
cen ıatır oglu ıeoket lıarııt 
fethiyeye ıatarak ba •uretle 
ta•arrufunda 'Jlc/afundan bah 
•ıle tapaya bağlanmaıı tal~p 
edilmekte olduğundan bu 
yerle bir aynı hak iJdia•ında 
bulanan oaraa iıba ilcinın 

tari/ainden on b~ı ıün •onra 
mahallinde brılunacah mema 
ra veya tapu müdtrlü~üne 
mürwcaat eylemeleri ilan 
oluıaur 

§ 
Şana lıöyunde kain ve 

taminen on dönümden ibaret 
olan ( ıarkan ve ıimalen ay 
11ır ogalları 6mer oe meh. 
med hududu garben ırmak 
cenuben •ahibi aenrt Miktat 
vereaeai Fındıklılı ile mahclut) 
bir kıta fındıklık uaıen şa
tır 011lu miktadın ik_n hari 
cen laaci hamit 06ulları hacı 
tevfilı oe hami oe oehbiye 
ıatılmıı oe ahiren bunların 
kiıffeıi zikrolunan fındıklığı 
yine haricen ıatır ogla şeo
keı kızı ıefikaya satarak bu 
auret/e taıarrufarıcla o/dutun· 
Jan boh•ile tapaya batlan· 
mo11 talep edilm~kte alda· 
pntlan bu )'erle bir aynı halı 
iJdia11ntla bulananlar .,.,.,, 
iıba ilanın tarihinden on beı 
11ıin ıonra mahallınde hala· 
nacak memara oe ya tapa 
mütliirlüiiıne müracaat eyle· 
meltsri ilan olunur • 

§ 
Şana lcöyünde kain tah· 

minen ılt.i dönüm ( Şarlı•n 
Jere 1111rban oe ıımaten ue 
c:enah•n ıatır oflu ıcuket ) 
de maladat bir Jııta fındıklık 
••a•en o•epv•n ohane• zevce 
ıi ajavini ue luzlart ha•rohi 
11e pera7.un maltarı ıken Şa
tır oglu kerımeıi f ethiyeye 
ıotılmıı oldafundan bah•ıl• 
tapuya ballanma•& talep edıl 
melde olduiandan bu )'erle 
bir aynı ha• itlcJia•ında ba-
lunanlar oarıa İf bu ilanı11 

tarihinden on beı 6Ün ıonra 
mahallinde bala!'acalc mema 
ra o• ya tıepa muclürlüfüne 
muracaat eylemeleri ıldn 
olunur • 

§ 
Şana köyanden momoç 

06111 •hmeJin md ur köyd• 
kain ( ıarkan yol ıimalen 
o.epyan ohanea 6tırban ıahi-
bi .enet momof o6lu ahmed 
tarla•• eenuben momoç: 061U 
ıalıirden Fethiye hanıma 6•· 
~en tarla ile mahdut ) ıki 
dönüm /tadar tarla iiz.erıne 
fındık eıcarı ıarıetdıktcn 
ıonra harıcen ıarır z.ade ıev
lıet karı•ı fethıyeye •atıitlık•n 
elan hah•ile tapuya batlan 
maıı talep edilmekte oldu-
fantlan bu yerle bir aynı 
h•k iddia•ında bulananlar 
uaraa iıba ilıinın tarıhinden 
on beı gün •onr11 mahallinde 
bulanacak memura oeya ta· 
pu miıdürlüjiın• muracaat 
eylemeleri ilan olunur • 

§ 
Şana köyunclen ıatır 06· 

lu Şevketin lıarı•ı fetlaiy•nin 
mübadeleye gayri tabi •ıha•· 
tan olaan111 zeOCHi t16DVİnf Oe 
luzları ha•rohi ve peruz.dan 
haricen aldıfı (Şarkan ırmak 
aarben tarikiam ıimalen yine 
fimalen )'İne tarikiam oe ba· 
z~n hayri oilu memiı zeoce. 
•ı ralııye Fındıklılı cenuben 
yılancı oflu lbrahim ~eoceai 
il• malaclat ) tahminen 25 
Jönüm milıtarıncla olan lın
dı•lıfı ha lıerre hfııni niyet· 
I• ıı niıı11ı olarak ~11ar1af 

N kliya 
eksitme ı 

Artvın inhisarlar 
müdürlüğünden: 

Transit ıuretile Hopadan kar1 
Ard b u, Çıldır, posbof, göle 
Arpaç y, K ğızman ve Tuzlu-
caya bir sene z rfmd sevk 
olun c k tütün, müskirat, ba· 
rut 't'e mevaddi infılikiycoia 
emniyetli kısmı vr kı matbua 
ve leYazım kırtasiye ve iohi· 
sar id rt:ıine t bilcümle eş · 
ya 13-5·935 tarihinden itibaren 
20 gün müddatle açtk ekstlt· 
meye konulmuştur. açık eksit· 
me 1 6 935 gününe mfisadif 
cum rt si günia sut 14 de 
Artvin mustakıl müdüriyet 
od sıod yı:; pılac ktar. taliple· 
rin o günün 13 üne k d r di· 
bozito akcelerini verip mlik 
buzlarını lmış olm hdırlar . 
Mu• kk t tcll'İn t 24 ooo )ıra 
muh mmen bedelinin ~ 7,5 
o n J8oo liradır. muvakkat 
temin t ıçin n kıt ve hükumet· 
ce t nınm ş bankaların vere· 
ceklerı temin t mektupl rı ve 
devle:t t bvilleri kabul oluna· 
cakhr .ist~lıliler şutnameyi 
Trabzon Artvin inhisarlar İda 
resi s t ş şubesinde her •ak,t 
görebil rler. 3 - 4 

Un eksıltmesi 
A keri 8aunaJma 

Komisyonundau ; 
A - Trabzon kıtartı İÇİ• 

kapalı zarfla eksiltmey konu-
taa takriba 28.f' 12,5 liralık 
255,ooo kilo ikıaci ae't'İ aDa 
talip ç1kmıdığından yeniden 
ekııltmeye kooulmuıtur. 

B - Şartnamui her giin 
komisybnda p•rHız olarak 
okuna bılır . 

C - Artırma eluıltme trab· 
zonda kalede uttaalma ko • 
miıyonanda 8- Haziran • 135 
cumartesi aünü aaat 16 da .. ır. 

D - Artırma •e eks'ltme 
kapalı urf la dır . 

E - Munkkat teminat 
2131 liradır . 

G - isteklilerin 8 haziran 
935 cum rte i güaü saat 16 
dan e••cl tekhf mekduplarile 
Trabzon aatıcalma komisyonu· 
na muracaatları . 1-4 

r itik Şahadetname 
Akcaab t merkeı Rüıdiye 

•ektebinden 330 HDesi almıı 
oldui•m ıahadetnamemi kay· 
bettım. yeaiıioi alacağımdan 
eakıainin hükmü olmadıiı ilin 
olunur. 

Akcaabadın dilrbinar ma· 
hallcıinden Ahmet of:Ju lıaci 
Hüıeyin oj'la Mahmut Cevdef 

Y ıtik Ehliyetname 
Trab~on beiediyeıioden tudık 
lı ıöför ebliyetnamemi bundan 
bır ay e•vel ı•ybettım. yenisini 
alacıiımdao eakiıiuin kiymeti 
kalmadığıaı ilan ederim . 
Y omranın 0Jıene bali köyün· 
deD aan ali ojullarından ~27 
doğamlu basan oğlu Yuıuf ., 

eylemekte oldutandan bahııle 
tapuya ba;lanmaıı talep ola11. 
makta olduRunclan bu yerle 
ayni bir hak iddia11nda bulu 
nanlar varıa iıbu ilan,n tari· 
hinden 15 giın ~onra mahallin· a• bulunacak memura oeya 
tapu miıdürliıtüne maracaat 
eylemeleri ilan olunur • 

§ 
Şana k6yüncie lı.ain tala. 

minen 41 dönüm miktarında 
oe ( clandin oıfu yorikaile T o 
tordan kandi) e mubadillerin· 
den arıf ve ibrahime 11eç:en 
arazi ,ima/en kuru irmak 
6arben dere cenuben koka•lı 
ofla yorikadan yine arif 11• 

ibrahime 68fen fınJılclılc oe 
h:ımen lıaru ırmak il• mah · 
dal) mehl" t tarla macr falı· 

··'· ' .... · . 

Akca b d Bozkurt 
• • • w • • 

OTOMOBiL BIRLIGININ 
M Sayın Halkımıza ilanı ısa 

Otomobıllerimiz dünyanın en metin, en emniyetli tenezzüh otomobille· 
ridir .. Şoförlerimiz kibar, temiz, her türlü ictımai terbiyeye sahih, mes-
lekine vazifezine aşık mal sahibi dikkatli yurdd~şlardır ki, birliğimiz 
hunlarla bilhakkın övünr.hilir. kurduğumuz intizam sayesind~ Anadolu· 
muzun her tarafı iç~n nakil fiatlarımız her kesden daha ucuzdur • 

Jierke i, pek haklı olara - düşündüren , heyecan, endişe ve üzüntül~re 
evkeden bir mesele \ardır ki oda uzak yakın b.i.r yerden bir yere gitmek 

için binectği otomobilin sureti kati yede sağlam ve makineyi idare ede· 
cek olanın aklı başında vazifesinin ehli direksiyona sahih bir şoför olub 
olmadJğı keyfıyetidir. jşte birlığim~z herkesi bu endişelerden kurtardık 
memleketimıztle ( Bozkurt otomobıl birliği ) ni tesis eyledik .. 
En yenı otoınobillerimiz. dahi atelyemizde ki makine miitehaH11ımız tarafınJan tekrar 

tekrar inceden inceye tetkık eddir, fren oe direkıiyon en r;etin yollarda bil• 
katlyen bozulmaz, mokinuini idare eden ıoför altınclolci otomobilini 

hakkiyle bilir, otomobil direk•iyonda/ıi ıoförıinü tanı ••• 

Akçaahad, Trabzon, Erzurum, Kars ve Anadolunuo her tarafına artık. 

Emniyet ve itimadla seyahat edeceksiniz ... 
MERKEZr: AKÇAABAD . ŞU .. ESl: TRABZON 

~ 
. ~ . - /~~ ~ ...... .,. . 

KİRA ARTIRMASI İLANı 
mubanmeD ı. 

7o 
Vakfi 

Çarıı 

" haci Ali •ia 
kaıim •ia 

• 
• ,. 

Evkaf 
Amasya 
müfti 
Musbıfapaı• 

" baciaalih 
baci ba1a11 
iıkendcr pıt• 

" peıj-ia •iaaı 
yeni cami 
ıirinhatun 

Mahallesi Mevkn 
Çarıı 

" 
., 
" ,, 
" iskeader p•fa 

amaaya 
ÇUfl 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Akcabat 

çarıı 

. . 
yenı camı 

tarakcılar 
cami ıokaiı 
ıemerciler batı 

" 
" 
" cami bavlusi 

amaıya 

bat pazarı 
tarakcılar 

" bakırcılar 
ıemerciler 
terziler 

" iıkele caddesi 
yeni cami 
ıemerciler dibi 

ciaıi Numroıu bedeli 
maiaıa 2o 28 

" dükkla 
ma;a:ıa 

,, 
,, 
" otel 

hane 
dük kin 

" 
" ,, 
,, 
" dükkan 

mai az• 
" 

20-- 7 
41- 6 
45-4~ 
46-46 
47-47 
49-48 o 
13-34 

.99-49 
J8o-ll 
181--13 
199-30 
129-7o 

Giil24o-2o 
241-22 
260- 3 
281-61 
28-o4 
29-JZ 

• .So 
• 36 

loo 
9o 

150 
,, 
240 

5o 
36 
3o 
3o 
3o 

120 'o 12 
25 

loo 
ızo 
/46 ,, '' • 11 • ., 

EVKAF iDARESiNDEN : . 
Yukarıda yazılı vakıf akarlar 935 aeneai İÇİL bir senelik kiralanmatt artırmaya çıkdllt~ 

ihalesi 27 5-935 pazartesi günü saat onbetde Evkaf idaresinde yapılacakdır iateyealerin Ef~ 
idareıine ıelmeleri 3 - 3 

KİRA AR-Y'IRMASI İLANI T. Edileolı~ 
Vakfı 

Çarşı 

" 
" ta't'&fı 

Saraç zade 

" 
" 
" müftiç 

abrabım aia 
iıkeader paıa 

• yeni cami 
f aruz 
dababaae 

" halaç cami 
peıiir •i••İ 

Mahallesi Mevkii Cinai Nu•arası Lir• 
Çarıı yenicami Dükkan · 2o- 28 70 

• 

" 
" da bahane 

camii~ebir 

" 
" dabahane 

çarıı 

" çarıı 

• Akcaabad 
far uz 
da bahane 

" 
" .. 
" da bahane 

ortahiaarfurun 

" 
" da bahane 

bat pazarı 
kemer aiti 
terziler 

• yeni cami 
incirlik 
da bahane 

hisaelidükkia Zl-81 3S 
ma;aza 4~- 7 SS 

" 43 9 ss 
" 44-11 70 

bane 61- 4 --
odunluk 1- ı- 2 ~ 
kahve 3- 4 410 J4 
dükkla 4 - 2 253 

• il - 71 40 
" 90- 1 72 

maıaza .,,, 195- 36 105 
" 231-18 10 
,. 2Sl-26 70 
" 277-6/ sD 

bahçe 131- S tO 
cUikkin 56 - / 2S 

" 61- j ,, 
bal:ç mai aza bahçe 'o/ - ıO 
iıkenderp şa iskele • mata:ıa 251-251 250 

EVKAF' ·oARESINDEN : ı - ı ;-
Yoka11da yazılı vakıf akarlar 935 senesi içın birer. senelik k.iralanmı~ı arb~maya çıkarı.lmıt~j 
ıeıi So 5 935 perıembe iÜDÜ S./5 de yapılacaktır. ısteyenlerın e•kaf ıdareaıne relGıelerı. 2 

/ık ve fındıklılr. ,.a .. n Şiillr oğlu te•ket ku111 fetbiyeye diuıada balaaaalar. -~ 
oilu Mikdadıa iken haricen aatılmıı ve bn suretle bur· ithu ilin~.a tarihiadr• ıti ~ 
hacı bamdi oğullarındın TeY ruf edılmekte olduiundan 15 ıün ıonramaballiad• ~ 
fik ve aami •e vehbiye ıdıl- bahıile tapuya bağlaamaaı aacak memura ••J• t•PjA' 
mıf Ye ~UDlarıD tasarrufların· talep olunmakta olduifaada&a alrl6ilae •aracaat eJ 
dı iken 7iaı barice9 Şatır bu )'erlerle ayni bir bık id· Itri 'l&a tluıu , 




