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Başbakan 

Van 8 - B a I balı an 
/•met lnönii ba .Un Vano 
••lmiıtlir 

Ekonomik 

Ağhyan 

Sanat ve ... 
Trab:ıona11 yü:ı oırrtan 

bir •anatı 11artlı ki, elıonomi 
bolıımıntlan lıoranmaıa, lıora · 
naralı il•ri 6Ötarülm•I• çalı 
l•yılıcl• • Halbalıi, lıoramalı 
ıöylr Jauan, hiç acımaclen 
v• laiç acı Jaymatlan balta • 
latlılı, kıya•iye, öldüre.iye 
baltaladık ona ... Ba •anot 
ıabalclılı Nnatıclır · 

Yalıin yıllara katlar bu 
tanat •ahibl•rinin iıleeliti ele· 
ri o• lıö.eleler lıaraeleni:z. lıı· 
,ılorına O• arka illerimize 
witl•r, oraların ihtiyaçlarını 
lıarıılar, o• Trab:z.ona ela 
laaylı para 6İr•r, yabancı 

ii'lı•lerel•n ı•l•n mallara 
ltarıı G•rflr roller çevirir , 
paramı:ıın olJumola•iya tlı • 
ıorı alıma•ına •nıel olur o• 
6a yiizelen 1 rab:z.onJa aıaıı 
yulıarı beı yıi:z. adam ela weçi 
nircli .. Ba )'Iİ:ı aicırtıcı o• 
ıöj6• lıc6artıcr ••nalın bir 
a•ıilı ro!iı ele _ harb .sa 
manlarıntla 6Örcliıtiı yararlı 

iılerdir lıi ona da ıeçen biı -
yük •aoaılartla aö1mıi1tlıilı •• 
lıte aılıyan, yırlertle •Iİrlinen 
oe can ç•lıiı•n •onat ba lra. 
dar temiz bu lıaelar 6oinıi· 

lecelı .6ir ••çıniıi elan •eutat• 
ılır • 

Sanat •alai6lerinin, ••la • 
/arın, lıollaların, çıralıların 
çoıanan elleri lıoyunlaruatla 

lıalmııtlcr. Sanların em•fiyle 
••~iml•rİ tamamlanan •rk•lı 
lıaılın w•nf ilaliyar 6ir •1İr6 
in•an •ardır lıi, onlara da 
acımalı ı•r•lı • Balla yiye 
yiye iaiho,et ölii döı•lin• ya 
ıırılan labolılıktn ıon yedili 
6altalardan •onJ'o köylünün 
H hir fOlı ela ft /eir linin ~y • 
dili çapala O• y•m•nil•rin 
liatlari artmıı, otuz lrarıııtlan 
•ili leuıuıa icatlar farle etmiı 
tlir. Han6i ,6ntlen halıılırıa 

IHılıı/•ın, 6nemi ti• acı•ı ela 
folıduı 6u iıin ... 

Fırınlar• far• yaoar" 
o/.,,, •lımelılerinin İfi fare 
pi•iılıl•riyle tlola hu/anan 
hir ıelairtle, ta Detirmencl• • 
r•tle fGlııan ta6alıları elolU· 
matlan, hatla önemli bir ih • 
tiyacın lıarıılılı o/aralı •olıalı 

İflerinele elaran hanları lıa • 
patmaJan daluı fOJı 6nc• 
•ll•t•rilec•lı ıayretl•r o• al· 
raıılaccılc iıl•r çolcJıı . R ı• 
••I• hanların lıopatılma•• , 
;,6dnel•n arlıa illerel•n 6•l•n 
aı .,e aP'aba •alaibUırinin yap 
d•ıı alııo•riıl•rle 6•fİn•n 
ılalaa bir takım ••nal oarclır 
lıi, iıt• onlar ela iı•i:z. lıal· 

mıılordır. Memlelıetin; zaten 
yanlıı yürü~üıler •onanC'a 
olarolı folı •eri ıielen elıono 
milı daramana 6ir lıat tlalaa 
••riletec•lı iılerelen 6nc• 
--lnemli o• ,,.,,ı, iıl•rl• ai · 
raımıı ol•aydılc lıayb•lme• 

lıa•anırtlılı •lb•I .• 
B•ltir Sala(;ıi BEKiR 
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Hava tehlikesi işi 
Dünkü toplanış r • 

Üç ı&a öac• ilbay Tekili 
tarafından yapıla• çatırıt ize 
ri•• diia ••at oa altacla itaya 
kur••••da bir t~plant& yapıl 
••f, teplaab7a eıki ilbay 
Tekili Vakfikebir ilcebayı 

Fehmi Kayar batkinlık yap • 
m•ıdar. Kurum baıkaaı, iıyar 
lar ileri ıelealeri, belediye, 
parti, balkevi, tecim baıkan • 
ları, bazı tecimler ~e Matbuat 
•üme11illeri toplaabda bala• 

matlardır. Birçok konaımalar 
dan ıonra ilbay yekilimis 
baıkaalaiı altında toplınıb 
Yurdıal iti bııu•ak ıçıa 
deYamh ve ıeniı çerçeyeli ye· 
ni bir komusyon kurulmııı 
Ye bu komiıyoaa daha ıiyade 
ber yöadea tüccarları• kataı:
maaı kararlatdınJmıt •• top: 
lınbya ıon •erilerek balke•in 
d elsi biçki ve dikit yarda aer 
ıiıi ıörü1meie ridilmitdir. 

CELAL BAYAR 
Rusyaya giderkttn .. 

İıtaabal - So•yet raıya doıtlak •e ~•lltma birliii yü· 
ı il riittilk bunan eko11omHI alaa · ya türkiyeaia:ae•ıileriai 1 t - da belirmeleride rok önemli 

rea ekoaomi bakaaı Celil ... 
oJmattar yeni kalkıamıt pJinı 

Bayar hareketinden e••e ••a mızda ıovyetlerle ayni ıekilde 
dolu ıjaaıiaaaııridaki diyeYi 

elbirliii edeceiimize itkil 1ok 
••r•iıtir biytik cloıt •emle tar ıoYyetlerin ekoaomııl alan 
kete ııtmektu duydai•• kı- daki bilyiik baıarlldar&nı yeria 
Ya•ç çok deriadir ••.yet aJa. de Ye J•kıada• ıörebiJeceiim 
ıuaa türkiyeai• aayıı •• HT· için çok HYİlliyorum ayai kal 
ıileri•i erittireceii• biliyorau kanma yoluada yiriiyen aluıla 
DU ki ... ayileı•• alaaı•da ra•ıı ba t•DJtıı Ye aal•ııılar· 
ıoyyetlerle yapbi•••• emek dan ber halde fayda ıörecek 
birliii ıon zamanlarda çok tir tilrkiyeden aynlırken ıi•d& 
fllzel IODDÇlar Ye ... iftİr oab•f dea birletik Cl1BlarJuldara Te 
aenedealteri ba llii,tk komı• oalaran aayıa yöaetıeleriae 
laruaızla ber •akit artaa bir ıoaıuz leYifiler yollan• • 
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Mançuri 1 
kuvvetleri 
lıfoıkova - lloaıoba\u 

Ca•alap b•tbakaaa NJ 
Caybela• ulaabator Gazete· 
lere ba ıoyleYde balanmaıclır 
Gazetelerimizin eYelce baldar· 
ii• ribi ıe~·· ikiaci k.iaua 
içinde japoa Mancara k11YY ... t· 
leri topraldaramıza bir akın 

yaparak baZJ yerleri almıtlar 

ye ıınar bekcileri•iz izeriae 
alet açarak ıabayimizi •e bir 
eri öl4ürmDılerdi' bulc6meti· 
miz bir çarpıımaaın önüae 
ıeçmek için aanır ıuel İtyar· 

larimizia ateı acmalarini Ye 
ıal•tmamazliiin konuıarak 

6aüne ıeçilmeaini emretmiıtit 
banan &aeriae 3 baziran tari-
hı•d• iki memleket ıalkarlari 
araainda kaaaımaya bıtlaamiı 
Hd• Mancari tarafinin a11la1· 
mazliii barı t 701 ile laalJ-et-
mek iıteiiade olmadıtı daha 
ilk aiiadea aalatılmııdar 

Türk Fraosız 

Tecim t§leri 
p ariı - tecim bakaaı Tllrk 

fraaaıı tecim ıörllımeleriaia 
açılma t6reaiae bqkanlık et. 
mittir bak•• yaaıada B faik 
kurtoil• balnnıa auadnı bat 

k badaki tllrk heyetini ıelAm 
aa Dk' 

la••ı jeçealerde t r ıye1e 

aptıtı ıesiyi habrlatmıı Ye 
, t• . b. beyete fraaıız laükiame ıaıa ar 

l i ma elde etmeıi dile•ek 
aı ı d . 
tı buruadDıu b•kkıa ı •aaa9 

Hava tehlikesi 
Samsun tütünciileri 
Ankara - Sa•••••• 69 

k61&aliD l&tla üretaealeri bir 
toplaab yaparak baya tehlike 
ıiai yok etmek için tlt&aleria • 
ata her yıl 1üzde iki bırak 

maya kararlaıt&rmıılar •e ba 
karara b&tiia Ult&a lretmen · 
leriaia aymaaa dilejiade ba -
luamuılardır. 

bıgdaki 
Yurddaşlar 

Aakara - Hava tehlike 
ıiai yoketmek için memleket 
dıtnadaki ıoydıtlarımız ara11a 
da da çalıtmalar baılamııdar. 
lıkenderyedeki ;kardeılerimiz 
ilk topladaldadddan 140 Mı • 
11r laraaını Türk h1ı •a kuruma 
merkezine ıöndermiılerdir. 
Yabanca ülkelerdeki yurddıı 
laramııın ıöıterdılderi:duyzan
lak deria bır ilıı ile karıa!aa 
mııdır. 

Kızılay 
Ş.Karabiaar - Bafila aaat 

14 de KılllaJ l1eleri laalke 
•inde toplaaarak kuruma faz 
l• ıelir ıeürmek dayıuıu de 
hıftaaıa aiaıtoı ayı ıçinde 
yapılmaıı •• laafta ıonuada 
ıençlerde11 bir kurul tarafaa • 
dan kızılay adıaa bir mtlaa • 
mere yapdmuı içia bir praj 
ram oaayl tadı. 

Modanın ilanı 
Mataumda ıatıcı olara c 

çahıan Yuıuf, a1aka11D1 keı· 
mit •• majıza ••••a yapa. 
caiı hiç bir İf ve Yazife lral · 
mamıtdır. Ke7fayeti mabtere• 
m&ıterilerımı arıederi• • 

Moda ••i•P•: qC.ibi 
,.,aiıtir , ~ H•klu Y aDla 

• 

İtalya ve 
Habeşistan 
çıkmazı 

Londra - Reuter roma 
dan öirenİ••w İtalyanın babe· 
tiıtan ile uılı:.şmaldeşebbüsüa 
den vazıeçmelıt arz.uıuod ol -
dugu çünkü böyle bır t şeb 
büıün hiçbir faydlilı o1miyaca 
i• duşüacesinde bu(uoduğu 

ıöylenmekteciir herıey İtalya 

nıa ıüel hara~et ile istediğini 
eltle etmek niyetiatie old•iu· 
au zöıtermekte olduzu gibi 
uılaıtıt•• komisyo.11u ıöıüı 
melerinia keailmif 01111111 da 
müaaıip an aayilmaktadır ba. 
zı mabıfil ıiiel bareic.ita ha-
beı İtalyan aalaımaılığıaıa 

uluılar ıoıyeteıi tarafıadan 
tetkık eclileceği tarih olan 15 
aioıtoıtanevvtlbaılınllmaaiar 
zuıuau i(Öıter mektedır bu su. 
re:tle uluılar ıoıyeteıı bır ulut 
emri vakı kartlııada kalacak 
tır, 

Atman yada 
Berlıaı Gümrük memurları 

ıtaynbru" ıınır iıtHyouuada 
dokuz kadıa ve 11 erkek 
Belcikab kaçakciyi yakalamıı · 
lar ye otokarlaranı almıılardır. 

Yunan - ltal ya 
Roma - Yunanistan ıu 

bakaai General Koadıha Ro · 
••Ja ıelmitdir öaüraal Fahri 
lyeıiadea buluadutu •a••t 
ıöıı iilüleri uluıal bır!ıji tara-
fından caırılan Generalaa bu 
ıeziıi 1 eami deyıldır. 

Avam 
kamarasında 

Londa r -Avam kımara 
ııada ıir aamuel boar demiı· 
dirki b bcf ıtana ıeııi lımaaı· 
ile inıııız ıomalııındaa bır a-e 
cıdverume11 hakkında yapılan 

tekhfier daima bu topraklar • 
dakı ehahye aıd meLf aatleııa 
-kurulmillll ıartıaa tabı tutul -
muştui'. ınııı.ıler taraf.adan 
buakt!acak loprakJarda b ~oır 
ı1ı1retteeau\ecımıyapıimayacaiı 
i••et nukuınetıne bddırumıı 

ve buıiia ıogılıı hımayesınde 
ltuluaaa kab ne!erıa ı mdıye 

kadar ol.iuju ilbi bundan 
böylede otlıidudan ııtıfade 

edebilmeleri için gereken ted 
birler alıamııtar • 

0-ezeken i~le:r 

H A V A 
korunması 

Davasında 

Antalyalıların 
çoşgunluğu 
Antalya - Göklerimiıin 

korunması- davasına kuş; 
halkımızın il~ııi gün sıeçtikçe 
arlmilktadır dün biiyük bir 
mıtini yapılmııdır bınlerce 
halk uçak s ~ViİIİne Ye Tlrk 
göklerınin erkinlijine kartı 
ıçtea ilgiııai ıöıtermitdir 
verilen ıöylevler halkla müı· 
terek duygusuna tercuman 
olmuşdur. Antalya buıilDüa 
ea önemli konuau önünde çok 
ileri ve yükıelr. yurt aeverliiia 
&östcrm!~dir. 

Yeni ilbay 
vekilimiz 

Birinci sıaJf mülkiye 
müfettiıhiindea ilimiz ilbay 
vekillifııae tayin edildiiiai 
önceden du; ub duyurduğumuz 
bay Tevfik talat evnlki 
Akşam Güaeyıu vapar• ile 
gelmiı, iskelede eaki ilbay 
vekili, Beledıyı~, parti Baıkaa· 
lara, ileri a-elir ityar!ar tarafJD· 
dan karş lı~ıı ır. yeni ilbay 
vekılimiı dlll' aabahdıa ma· 
kamları•• ııelerek yeni 6fley. 
!erine baıl•m•f, bir taraftlaa 
ııyaretleri kabul etmiı, bir 
aralık bazı ziyaretleride iade 
eylemiıdir. 

KuUular ve hayırla bqar-
mılar dıleriı. 

ltuf Karadeniz 
Say!avlarımızdaa bay Raif 

Karadcnıı Aakaradan ıehri • 
mııe ııelmış, V akfıkebire ııit· 

mışdır. Raıt karadeuıze SıHa 
böıa-eıı parla müfettışliii öde· 
vı verıldığı haber ahamııdır 

}'. agmur , Dolu 
T ekırd ğ - Dün bır ıaat 

ıüren şıddtth Yaimur1udaa 
soı:ıra 15 dakıka de,am eden 
dolu bazı c.ımlara kırmıı ürüae 
çok z rar vermışdır bır çok 
evlen ıu bumışdır. 

Mo k.o\ el elçimiz 
~o o a - Yeni Türkiye 

büyu clç ıı Zekii Apaydıa 
bu uu ~ :. ovaya geJmiıdir. 

Bayındırhk ve esenlik yolunda,. 
Yerinde ıaymak , h r E yi olduğu gıbi muhafaza etme/c 

delil, la :Jft<J 6Uİ le ~lmak ela değil, geri gitmekdir ! 
Daorimin i•tecitfİ, ıl r ,/'şdir, Hem de hızla ileri ıidiı . • 

Aırc yıla •ııdırma.lt, a1ırl.ır, yıllara ıığmak ifin •erek budur 
ba yolun ••• 

On yıl ö 1ce Trabr.o 1Clan ~ıkıb 01 yd •onra Trabzona 
•6renl•r, b •yındırlık oe eı•nlik bo ınınd.:ın h ·ç bir yönde hiç 
bir dıliıilclilc 6Ö,.madzkle1i 11 ıöy/ıyerek o:ıhlanıyor . O;ı yılda 
o,. •üralülı yo! alam:ımııız , on kez. o 1 yıllık ç:ıfı tek yıl~ 
nic• •ıtdıracatız ? 

Bayındırlık oe eunlik yofu1da aıığ/ı değiıiklik yokdur 
•cbclıui ~üridc:,ılmslc için bu alanclı:ı göze çarpacak, gö~leri O• 
rf>.,rilt•ri doyuracak izar/er a•relr.. Va· mı bizde bır tan••i ?J 

Biz. yo/ıdur diyoruz . Ancak ıanıyor ve umayo;ru lıi : Bu 
101ılulı oa yolılafcı doturan genel Ujlıa.llık ıona erdi artılı ... , 



Sayfa 2 

( FiKİRLER J 
Yüksekden aşağı 

- Aıaiıtlolıiler ama kü· 
çilı •öriıniıyorlar .. 

- Öyledir , in•an yiılı••· 
lince ıııolıtltılcileri ltiifülı 
•ôriır ! 

Övünme 
- Ulan, lulıiıma, lcıyaf e 

lime '••ı6 tla beni öyle adi 
tlir atlam •anma : Bu6iin• 
6apn ben, piyan.onun büyik 
ilıromiy••ini lı.azananlarrn 
tlolantlırıcıyım ! 

Daha külfetsiz 
- Na•ıl, Janyo epİne •ir 

ılin mi bari ? 
- Hayır , 'dalta acuz oe 

lciıll•l•iz olJufrı icin ot6ltlen 
çıimıyoram ! • 

Soyadı 
- Kentline b i r •oyaJı 

••~tlin mi ? 
- Seçtlim • 
- Ne lıoyd•n ? 

I - Sop lcoytlum . 
- Sop mı , neye ba adı 

altlı11 ? 
- Belki bu aef•r bir bol· 

taya •op olurum tliye ! 

Der d 
- Dertlim neJir biliyor 

•••unaz? 
- Biltlim, bildim, « Ye· 

ıtiyol • an bale•ettliii Fırınlar 
l•r•li elcmelıler , •olıalc t.ze-
rintle yapı inıaa•ı , hanlar , 
tldalcle•n•l•r, tlolta neler o• 
n•l•r ! 

Parkda 
- ~arııma, Raha Kıoanç 

••rttcelı biri ••'• diy• 6elı
liyoram,ıa lıoca_luırı lıöp•iiıti 
otarttla .• 

- · Ben •ana her .zaman 
• ••ntl• ein•ii cazibe oar " 
demez miyJim ? ! 

Kurd'un sözü 
Kartla enHn ned~n lıalın, 

tlemiıler, lıentli İfİmi kendim 
•öriıram demiı • • 

Ben d• derim ki : •ana 
Hnd~n 6•lir •ter imtlatl 
/dzım•a ! 

Palavracı 

- Ah Ho•ilim , ya/unda 
• a n a ltöıkl•r yopacafım, 
apartımanl•r kuracafım, in· 
eiler a/ncofım , pırlantlar 
tdlıocafım • • 

- Haydi ortlan m••olini! 
Ağlama 

- Ala beni böyle periıan 
lnralıJın da nereye 6İtliyor· 
••n ? 

- Ailama biratler, ııllah 
••riJe lcalanlara ömür ver· 
•in.Alırobolıfınız mı ..:arJır? 

- Hayır alacaiım oartlı! 

Ayakkabıcıda 

- Şa İ•karpinleri alını~ .• 
- Yafmura, fOmura da· 

)'GlllF mı ? 
- N• •öyliyor•anu.z, de .. 

oairtle •orak takibine bile 
dayanır ! 

Haytr bayım · 
- Vay tlileniy,,r•an ha ? 

' - Hayır bayım, belediye 
nin laena~ 6Örmeıiili Ertlof· 
Ju malaallHintle 6ÖZe çarpan 
yirelc bulandıran, •ıhhat ho-
.san , ••çil oermiyen (atii 
a~ıi lolımların lcapatılma•ı 
i,in yorJım iııi1·01am / 

C-A 

Y1111YeL 

Hergün Beş Kelime Karşllığı 
35 inci Liste 

1-Aıım - Dölea 
Aıı:metmek - Döleamek 
Örnekler : 
1-Türk bavasıaın gün•· 

liinii sailamaia dölendik. 
2 - Dölen ve dur~ baılıca 

kavvetlerindeadir. ( aebat -
dura ) 

2-Mania - Eagel 
Maai - Önge 
Öınelder : 
1-Yurt aavgası itleriade 

öa6müıı:e çıkan bütün enıelle 
ri yıkanı • 

2-Eğer bir öageniı elmaz 
•• yarın bana ıelmenizi rica 
ederim. 

3-Yurt aavgasında ne 
engel, ne ÖDfe dinleriz. 
3-Mahreç- 1 - Çıkıt 

2 - Süıüt 
Örnekler: 
1-Bu mahn çıkıtı nere· 

aidir ? 
2-Alman piyaaaıı malla • 

rımıı için en iyi ıürütlerdea 

biri olmuıdur. 
4-~ailiyet, 11.azhariyet-Erıi 

Örnek : Sizinle kenuımak 
benim için en ıerefli ergiler 
dendir. 
5-Mecra - 1 - Y ata\ıc 

2 - Akajı 
Örnekler : 
1-Nehir yataiıaı temiz 

lem ek 
2 Y •imar suları için aka· 

i• yapmak. 
36 taJıcı Liıte 

1-Makale - Betke 
Örnek : ~Tan :ıaıı:etıinia 

ikınci betkeleri ber vakit iç 
iıleriaden babsedor. ~ 
2 - Mahrum - Yokaua 

Mahrum etmak - Y ekıaa· 
durmak 

Mahrum olmak- yokıuaaak 
Örnekler : 
1-Kaç ı.amandir ıızıa 

yokıunluiunuıu çekiyoruz. 
2-Bizi gi1ıel yazılarıaız • 

dan yoksundurmayıaız. 
3 - Güzel yazalarıaııdııa 

yokıunuyor•ıı:. 
3- Fe1at - Boz.ut 

Müfsit - Bozutçu 
Örnekler : 

Rokfeller 
öldü .. 

Lakevtod - nevv • jer 
ney• dünyanın en HDfİD ada 
mi olan b rokfeller buıün 96 
y•ıında ölmüıtür . 

Bindistanda zararlar 
Bombay fena banlar bii 

tün bindi.tanda ki ekiDlere 
zarar vumiıdir bazı binalar 
•aşara uiramıt bir tren yol 
dan çıkmıtdir çok ıiddetli 
yaj'murlardaa dolayi bombay 
cariıi ıular altında kalmıtdır 

Çin - Japon 
Saaıbay - Çın ı•z~telo 

rıade aeıredilip japon impara 
toruna karıı hakaret aayılaa 
bir betkeden dolayı japon bü 
kumeti çin bükfımeti nezdin 
de teıebbüıte bulunmuıtar 
j ıponbüyüktlçiıia." ı saaöı aöyle 
mek yetkiıini haiz olan bir 
zat bu tt'febbuı üzerine 'çin 
hükumeti tarafıadan alınacaiı 
bildirilen tedbirlerden memnua 
olduia•• reuter •janıi aytarı 
111 ıö7lemektedir . 

1- Halk arasına boıat ıok 
aak. 

2- Boz.utçaluk etmek 
4-lddia - Sava 

iddia etmek - Savamak 
D•va - Dava ( T Kö ) 
Ör•e:kler : 
1-B•ı ıavalarla vakit 

kaybetme. 
2-Herkea ı.oı ıaTada bu 

lunanlann yanından kaçar 
5-Cebbe - Yöaey 

Örnek : Yatak odanıı evi 
aizin baari yiaeyindedir ? 

37 iaci Liıte 
1-lbda - Yaratı 

Önek : Yratı kuv•etlerin 
den yokıun olaadan büyüll: 
011 beklemeyiniz. 
2- lbalı~ etmek - t) ıtermek 

ihale - Üsterim 
Örnek : Bu yolun kime 

iiaterildiiini biliyor maıunuz ? 
3 - Güıergih - Geçek 

Örnek : Vasıf Çınar bü-
tün demiryoluıeçeğiade kendi 
ni tanıyan ve tanım17anJar 

tarafından aelimlaamııdır. 

4-Seyıbat - Gezi 
Seyya&h. - Gezen 
Ôraek : Gazetelerimiıı: ıoa 

Moıko•• gueteaindea çok iyi 
duyuılar ıetirdiler j. 
5-=lntiba - Duyuı 

S8 inci Liıte 
1-Meımaat - Duyuk 

Örnek : Sofya aytanmııı:ıa 
dayuklaranda ıöre ..• 
2 - Havadiı - Bilret 

Haber - Haber ( T.Kö.) 
3-Hasılab aafiye Öziirüt 

Haıılab gayri 1afiye - Ha· 
mürüt 

Örnek : Ba kaıaacı 61.i -
rlit mii, yekaa bamftı üt üze • 
riaden mi l:aeaapladınız ?~ 

• 4 - lztırar - Sıkıaç 
Ôraek : Naaıl bir 11kıaç 

ıiıı:i 8öyle hareket etm•ie 
aeTketti ? 
5 - Huliaa - Ôzet 

Örnek : Baıbakanı• düakü 
ıöyleviain iyi bir özetini iıteria 

Not : Gazetemize göaderi 
lecek yaıı:ılarda bu kelimelerin 
Oamanlacalı 'İ. Wuılmamaaı 
rica o)uaur. 

Korkunç 
seller .. 

HankoT - J•Dihe aehi 
rinin aaları korkan~ bir yllkaek 
liie çıkdıiındaa orta çin ıu 
lar albnda kalmak tehhkeai 
içindedir • ıeçenlerde 20 bin 
ifci YTUDTri de yeni bir bend 
yap•ıılardır bu beadin . y1kıl 
maaı Yyıaaı ye bankov için 
bir fellket olacaktır nehrin 
kayaaiıaa doiru olaa erazi 
timdidea ıular albncia kalmıı 
ekialer mabtolmaı Ye ehalı 
acıklı bir dara•da kalmııdır 
aclıktan korka• merkeı illeri 
aankidden yardımiıtemiılerdir. 

Romen - Yugoslav 
Bükreı - kral karakolu 

yakında •ınarada yuı<•ılavya 
ıalbaaat naibi pren• paul ile 
ıörüıeceii aöylenmektedir ro 
manya dıı bakanı b titülesko 
DUD bu iÖIÜfmede haz\r bu 
lunmak Dzere memlekete dö 
aeceii bildiriliyor aiyHal ma 
bafil ıörtıfme ile avuıturyanın 
habıburilar hakkında almıt 
olduia tedbirler ar11ıada bir 
ilJi fl.Sıtır11,ld•dlr • 

Sofra 
Başında .. 
En tatlı zamanınız 
Zehir zenherek olur .... 

Aile bayabaın en kı•ançlı 
eD zevkine doyulmaz anı ~o· 

luk çocuk bütün eT halkı•ıa 
ıofra baııada toplandıiı za • 
maadır derler. Bence büt&n 
anlamile tama•en doira ve 
yeriade ıöylen•iıdir bu ıöıler. 
Ôyle ki : En yakıalarınızla 
ıüle ıöyle-şe yediiiniı l:u 
yemek ıize fÜnüa bütln yor· 
ı•nluklarını, bütün ıızılaraaı 
UDutdurur. İbtimalki pek bal· 
ıiz oturduiaauz bu aofradaa 
tam bir dinçlik ve taze bir 
hayat bularak kalkaraınız • 
Velhasıl aile bayabaıa aami • 
miyet dolu, ıönenç Yli•• bir 
yeridir sofra baıı. Y alna ıu 
au cia kaydedeyim ki tama -
mea doiru Ye yerinde ıöyle 
aihaitdir dediiim ba ıözler, 
yer yer deiitir. Yani bütüa 
aemlekeUerde böyle deiildir 
bu hal. Meıeli : Pariacie • Loadrada, Nevyorkda ve bel· 
kide lıtaabul Yeya , bir dai 
9aıında yukarda ıöylediiimiı 
ılbi elabilir. Fakat banan ta• 
mamen zıdd, olan, bütün bea 
liiiaiıe ıöaea~ ve kıYaaç ye· 
rine neıeaizi boiacak ıinirle· 
riaiıi altüst edecek yerler de 
yok deiildir hani • 

lıte bizim Trabıoada ita 
ikinci koldaaclır. Bundan ötü· 
rüdür ki, biz zavallı Trabzon 
ıakinleriain çoJuk çocukla 
fôyle haz dolu bir yemek ye· 
memize imkin Ye ihti•al yok 
dur. Ve bütiD bu ıar balkı 
ailenin en kıvançlı yeri deai 
len bir ıofraya, •nan yudum 
yudum aanduju doyulmaz 
HTkia yemek ıoAuna kadar 
uzayıp ıidebilmeıiae baaret 
dir. çok.daa. Hatta biltia bal· 
kı ıarl bir baıtalık ribi ıezen 
ve her vücutda bır , parçaa• 
aaplanıp_kalan bu imkiaııı.hk 
bir adet halini almııdır diye· 
bilirim burda. Ôyleki : Trab· 
ıonda ıofraya oturacak din 
yanın ea ıen en kayıtsız ada· 
mınl bir kenecik dahi olıa 
kalkdıiında inaanlar~n en aıık 
yiizlüıü, •• ıiairliai olarak ıi· 
rf\rıüaiiz .••• 

Peki a•a bütiha baalara 
ıebep nedir diye düıüaerek 
kendi keadinize bau hüklia 
ler yermeye kalkacak ve bel· 
ki de hava veya ıuyandan -
dır diyecekıiniz. Fakat yaaıla 
cakıınız. Burada hata Ye ıu 
yan en uzak bir Hgiai bile 
yok.&ur bu işle... Bakın bea 
anlat,.yım a &tiniz bitmiı, miy· . 
denizde açbk denilen bir aızı 

taııyarak eve •ırmıı ve ihti 
malki tam bir ••ı'eyle aofra· 
ya oturup batlamııııaızdJr Jtt· 
mei•· Fakat ne yazık ki bu 
ıofrada tam bir iıtekle ancak 
iki üç lokma yutabilirainiz. 
Çünki kopardıiınız bir d6r • 
düncü ekmek parÇH• fıadık 
biiyüklüjünde mahiyetini an • 
layaaadıj'ınız kapkara bir yu 
mık •eya kocaman bir fare 
piıliii taıımakdadır. Bu 1a • 
rüt karıı•ında derhal dejiıi • 
yeriraiaiz miydeniı altht olur, 
kan beyninize farlar mltlait 
bir tikıinti Ye ıinir • buhranı 
içinde allah beJiaıaı Yeraia 
d•r Ye ıofradaa kaJkar11D11 
e~ artık b67le bir ıofracla laıı 

) 

Kuraklık 
Gefcnlertle {ut üde ya6an 

yofmurların tliıımediti Ho• , · 
Yomra oe Valılilcıbir Hml· 
lerintle pe/c .aiyaJe lıuraklılı. 
oartlı • Mı•ır yapralcl•rı lcao 
r•lmalı.da Fıntlılılar da o.a 
tlene6ilcce/ı lı.qdar .aarar 66 · 
rü/melt.de O• Jif•r 6ıit6n ma-
hıalat yafmara ıitltletle belı 
l~nektleytli • 

Eooellıi fl!ce yat1an yat· 
mar telalilı.enin önüne ıimtli· 
lik fl•f miıtlir 

Kuralt.lclı. bıiyülı bir tela/ilce 
••çiren Palatlaan• tütünleri 
••çenlıi yaimarrla t~hlilı.eyi 
atlotmıı İ•etle mall•al rantla 
man itibarile 6•çen Hnelıi 
m«lıtarı bulmayacafı lahmin 
eclilmekledir • 

Halkevinin köy 
gezin tizi 

Pazar pniı Halk eoi lıôy
cüler lıo/a Zefono•a cıkar•lc 

I 

yoıayaıları laaltkıntla •6vleo. 
lertl• balanulmuı Doktorlar 
toralıntlan 200 ltatlar hada 
muayene edilmiı bu iıl•r 
bittiktlen •onra lafonoıla 

•oy/iyeye ftkmıı olan arka· 
daılarının laa•u•i ziyafetlerin 
de bulanmaılar 6•Ç oalıt• 
icatlar eflenilJilctl•n •o ~ra 
JönmüıterJir • 

Ko)UD sevkıyatı 

lık koyaa 1e•kıyatı eYTel· 
ki ıG• •eraıimi aaluna ile 
Yapurlaıa yiklenmitdir. li 

Çaparlar motorlar ba1rak 
larla doaaam11 elduia laalde 
Yapara yaklaıırkea Yapar tla 
bayraklarıDJ çekaiı uzu• di· 
dükler ,almak ıuretile b• 
mcraıime iıtirak et•itdir. 

b• yd koyua ilaracabn•• 
Trabıoa liaaaıadaa yapılmaaı 
içi• alakadarlar elaemmiyetlo 
iti tutmaktadır , 

~amp 
LiH talebeleri bu yal ıe· 

faaoıta kurulan kampa çık

aıılarcbr • kamp • , dolayiıile 
zefaaoı pek lıalabalıklaımıtdır 
ba yıl zefaaoıta bot et ye 
aeraader kalmamaıdır • 

Tayyareye 
üye yazılahm 

aramak , aeıe balmaia J•I 
tenmek malaakkak ki abu ve 
ltoıana bir uiraıma olar. iıte 
Trabzonda yaıayanlar•n aile· 
aia zevkine doyulmaı biricik 
yeri oldaia ıöyleae11 ıofrala· 
rlllın bu bale ıelmeliaia ıebe· 
bi badur • 

Bu kayillidik •• ilıi.aJik 
cletam edip faruaları•ız fare 
yu•aı•, ek•eklerimiz ekmek 
ıekliade bir ıOprllatll k6feıi 
halinde dardakca HYkiao do. 
yalaaz bir ıofrayı birakıa 
ba ıofra ylzüadea ıiairlea 
aedea ıeçecek bir ıii•e •e 
batta ekmek yemeie laaıret 
kalacajız demekdir • 
, Biz bunları aylarda• beri 
durmada• Ye aıaamadaa 161· 
ledik ae çaı e ki a11i Yer••· 
di biç birir fak.at arbk pi• 
Çtk ıe•iie dayanmıı4ır. bal· 
kın ıilılaıtı ıoaıuz bir tehlike 
içiadedir. durmak te duymamı 
ia ıelmeı .,u it • 

HALiT Ml/ZAFF&IC 



Gayri menkul icar artırması 
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• eaı Lara 
Enak Yalı h••• ç•rfl lıl•i•z• 11 4o E. 

SJra ••iazalar F.T. lrlkir •ai•za 115 300 • 
Klkir matıza 147 140 • 
Mıiaza 22' 240 il . 

,, 
• 

Klkir ••i•za 96 60 • 
113 2 •• 

" il 
AyHıil Haci fiJip 

" Alemdar • 
iake•clerpa.. Belediye balaçui llaıaza 

• Me1ciaaı ıark Ocla 
A,af ilbo1 Enura• Ara~ 
Kalafka köy& Armutluk E.Jöı araa .. .. .. 

,, • • .. • • .. • " 
• • Deria irmak 

Ar•atl•k 
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32 41 E' 
lo 294 • • 
13 125 • 
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18 13 • 
36 175 • 
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DEFTDRDAPILIKDAN ı 
Yakarıda ciaa •e sair eyaafi yazıJa ıayri me•kalaba biı~r 

meaelilr icari IS ıün müddetle artar••J• çıkarllmııdır · Ta!•~ 
olaalaraa yüzde yedi buçuk dipozitolariyle lairlikte ihale tanlaı 
olan 22-1-935 pazartesi riaii Hat OD dlrt de Defterdubk 
ta toplanacak komisyona maracaatluı t -4 

Gayri menkul satış temdidi 
MaballHi Sokıit Ne•i ll.N9. K. lira T. 
Fireakhiur Kıaita Hane 17 3eo E. 
Kireçhıar Karbk aram 11-~S 45 •· 

DEFTERDARLIKDAN: 
Yukanda ciaı ve aair eY1afı J•zW r•J'I •••k'!latm .13.-?-

•3S camaiteıiae kadar on rl• •il.elde~• t~•dit . •.dal•ııdar : 
taJip olaalarıa yiıde yedi haçak dıpozıtolarale bırbkte .,.••• 
meıkGrde ıaat oa bir de Defterclubkda toplaaacak ko•ııyeaa 
maracaatlan. 

Gayri menkul icar artırması 
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ı•••r• ,alahk, fıadıklık ifterilik 71 45 E 
e•llki arazi 51 100 .. 

• laaae tarla 41 25 , . 
" Hraader fıacbk 42 28 ., 

ar:Satıak F. Ç. Çayir 61 SS ,. 
cleria ir•ak " 
kaka ıh ••ilki. aralİ 28 100 .. 
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kak•tli ,, sı ıso ,, 
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" faacbkhk 71 10 ,. 
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DEF'T'EADARLıKTA~.!_..,•b• 1a1nr 
Yakanda ciu •• ıair eY1afl J•lllı PJ' kanim br tali 

•••elik icarı o• bet ı&a ~a.ı~ll~~ •.t~r:af:nw olıa ~S-1-9sl 
olaaına • 7,S di~oıltoluile bırd bk:. • tep .... cak lro•ia1oaa 
aaJı ılDI aaat oad6rtde defter ar 1 _ 4 
••racaatları 

inşaat eksiltmesi ilini 
EVKAF iDARESiNDEN 1 

.. if yaaıadaki e•kafa aid fa P .. ıar kıpada camu ıer 
1 

taa•t1iae ı&re 
UıD Ju t if mı •e Ye amaml ye hllDIDI :•r mlcldetle ek• 
JeaideD iaıa eclilecetiadea 0 • eı 1 • 93"' cuma 

·11.ı · ı9 . temmuz • ·> ıilt.1eye çıkanlmltbr • 1 e1ı • • ılacakbr 
&lali &iledea aoara ••kal claareııae ': ita ak temİD• 

iıteklileria bidayetde Jlzcle . ye ıelm:leri il&a 
•kceıile beraber e•kaf itlare .... 

4 • , .. ,, • • :1 -

ı x ııas www:: 3 Sayfa 

FİLİPS 940· A. 
B~r !-\ene 'adt ile 

75 lira 

FILiPS 1521 A. kJ 
Çok kuvvetH 6 Laml:>alı 

OKTOD SÜPER Bir sene vade ile 175 LİRA 
----

D6nyanın en maassam R A D Y O 
Fabrilcalarına •alaib alon : 

J;"ilips 
RADYO Jarının 1935 modeJJeriai 

Hılkıa ııtifadeaiai düş6nerek 

fiyatla• zam y•pmadın 

12 ay taks~tle 
Verdiğimizi muhterem HnJk •· 
mı,a bildirmekle şeref duyarız 

~ 

• • • 
336 ~ 

FIY ATI 
297 LİRA 

UZUN Dalğalarla Dündayı bir dam ahına alan 336 A. N. 
Kr•a tlalfaları katiyyen paraz.itıiz. J in!etir harika modeli 

~.~=Dtiİİİİİİİİii• _____ liiiiiiiiiiTİİiİııiöııiiiir __ ab __ z __ o __ n~v ........ e __ h ___ a_::::lv_a_li._si--ac_a_n __ t_a ___ sı ........ : -~J. 
--- H. ABDULLAH FEHMİ ~ 

• 

Akcaabad Bozkurt 
• • • w • • 

OTOMOBiL BIALIGININ 
ili ı Sayın Halkımıza ilan ı -mst 

Otomobillerimiz dünyanın en metin, f'D emniyetli tenezzüh otoruobille-
ridir .. Şoförlerimiz kibar, teıniz, her türJü ictımai terbiyeye sahih, mes· 
lekioe vazifezine aşık mal sahihi dikkatlı yurdd~~lardır ki, birliğimiz 
hunlarla bilhakkın övünr.bılır. kurduğumuz intizam sayesind~ Anadolu· 
muzun her tarafı için nakil fiatlarımız herkesden daha ucuzdur • 

Herkesi, pek haklı olarak düşündüren , hevecav, end]şe ve üzüntülere 
sevkeden bir mesele \ardır ki oda uzak )ak• l Lır yerden bir yere gitmek 
için hinectği oto.nobiJ in sureti katiyede scıg m ve makineyi idare ede-
cek olanın akh başında vazifesinin ehli <lırck ıyona sahih bir şoför olub 
olmadığı keyfıyetidir. işte hirliğim~z herkes· bu endişelerden kurtardtk 
memleketimızıte ( Bozkurt otomobil haJiğı ) ni tesis eyJedik .. 
En yeni ofornoflillerimis dahi at•ly emizde ki makine muıef. .. ııımı ... tarafmdan tekrar 

lelırar incetlen İnceye l ellulc etiılir, fren ve d.rekıı) On en çetin yollarda bile 
lıaliy•n boz.almaz, malcinHini idare eden ıoför altır.dı ki otomobılıni 

/ealı,iy/e bilir, otomo6il tlirek•iyonaaki ıof örünü taıı ı . • • 

Akçaabad1 Trabzon, Erzurum, Kars ve Anadolunut) her tarafına artık. 

Emniyet ve itimadla seyahat edeceksiniz ... 
llERKEZJ: AKÇAABAD . ŞUBESi: TRABZON Gazipoı!J cadaeıi N'J 3 

. - . •it ··~' . 
• • .ııt , ~ 
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ABONE 
Seneli.fi 500, Altı aylıtı 300, 

a~ Aylıkı 115 karaı 

YENIYOL 

i\'ÜSHASI 
4 Kurusıur . 

4 Sarfa 

ilan •atırı 15 Karaatar Relı.lamlar 
pa:uırlıja tabidir. 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çıkar GAZETE ve BASIMEVi E•lıi na•halar 20 karaıtar 

Mançurida neler oluyor ... habsburgları n 
malları .. Maaçuri - • ıalkuru iti üç 

hafta ıat'laklamıt ve bu ııra 
da iki ıu•ari ıambürcle aoll 
ıolribaaıa 70 kilometre uıa 

iında kalkıazol irmıiıaa yakın 
ııaır ıubayımızıa üzerine ateı 
açmıtlar •e bunun üzerine 
ıaaderilen 11kerler tarafından 
tutalmutlardır bunların ikiıide 

japon orduıu erlerindeadi bü. 
kümetimi:ı yiae bütün ko•ıu · 
lariyle doıt reçinmek iıteai· 
iiade olduiunda11 yalnız b11 
ları proteato etmekle kal•ıf 
•e tutulanların ieri •erilmHİ
Dİ iıtemitdir fakat maaçuri ku 
••etleri bunlara vermek iıteme 
mitlerdir ~ bunlar ancak 28 
haziranda iaramız üzerine man 
çuri nöbetcilerine teslim edil 
mitlerdir bu iki ıuvari kendi. 
lerinia topraldarımızda tutul-
dukla11nı ve iyi muamele ıör 
düklerini yazı ile bile' irmiıler 
dir • 26 buiranda buluadira 
bölıeainde ıınır kuvvetlerimiz 
üıeriae mançuri aakerleri tar 
afından iki defa ateı açıl mit· 
dır artık hükümetimi mınçuri 
hübümetinin hududu geç~nler
cenlandırmaaıaı beklerke• 
maaçuri hükumetinin iyi ko• 
ıulak duygularını bealemediii 
ni ıörmlltdür. mançuri aaker. 
leri tuttuklui iki ıovyet erini 
ıeri yermek iıtemiıler maa~ur 

Muvakkat 
muakkib 
isteniyor 

Türki)e zırıat bank.ası 

Trabzon şubesinden: 
lı ııaırlari•tı içinde faa · 

liyette buluaaa kooperatifler 
için.le oııiki mu•akkat muak· 
kib ah•acaktır. bu muakkip 
lere (40) li.ra kadar ücret veri 
lecektir. •t•iıda yazılı t•rtla 
rı hai-' bulunaaların 15·7·9X5 
tarihi•• kadar ıubemize mura 
cıatları. 

1 - İlk melde mez.aa• bu 
laaaak (orta mektep meıaala 
rı tere olan•r.) 

il - Yirai beı yıımdaa 
aıaiı elmamak . 
- ın-.::. Dörtyüı lira malı 

•eya ıtibari kefalet vermek. 

Tan 

Gazetesi 
Tın 

IJ~rber salonunda satılır 

ri dış bakanlığı siyaaal buro 
tefi bunların hemen geri verii 
mesini ve onarsanm21ını tarzi 
ye •erilmesini istemiş ve 4 
temmuzda şu isteklerde bu!aa 
muşdnr 1 mongor cumurlugu 
hükumeti hadisenin bütün ıo

ravını üzerine alm lıdir 2 hü· 
kumet soravlılara ee yıpddı 

ğ\Dl bildirmelidir. 3 mançuri 
iük ümeti mongol topraiında 
belli yerlere kendisiyle he za 
mıo konuşmak üz.ere oruntak 
lar göndermek hakkını iıter 
bu oruataklar iıtedikleri yer· 
lere gidib ııelebilmelidirler b• 
istekler yerine ietirilmezıe 

mançuri bükümeti t mııkıu· 

nu aoğu unda bulunan bütüD 
kuvvetleri bu noktar•:relmiıi 
iıtcyecekdir mançuride jıpon 
ıüel heyeti başkanı koantui 
erduıu varmayi adına iıtekle· 
rini tekrarlayarak buna ord11. 
aun moago iıtaua bir oruntak 
röndermek ve buaunla bailaa 
tayı karm k için mongol top 
raklarında bir telgraf hattı 

uz.atmak bakk1n1 iıtediiini de 
bilair itdir b u d i J e y 
çok euteruandır çünkü bu iı 
tek mancuri ve jıpon hül.ü· 
meti adına deyil . mongoliata 
nıa biç ilıili olmadıiı güney 
mançuride bulunan luvantug 
orduıu adıaa y•pılmııtır . 

Saydiye resmi 
artırması 

Defterdarlıkdan : 
Trabzoa viliyeti merkez 

kaz11iJe v kfikebir, akcaabat, 
ıürmeae ve of kazaları ıe•a· 
hiliain iki senelik aaydi1 res· 
mi şarto•meıinde yazılı ıartJar 
daireainde 24 hazıraa tarihin· 
den itibaren o bet giin müd 
detle açık artırma usulile ar. 
tırmaya konulmaı iaede talip· 
z11h•r etmediiinden on iÜ• 
midcietle temdit edilmiıtir • 
mnaam•en bc4el (30,000) lira 
dır 

ih lesi ı9·temmuz 935 cu 
ma ıücü aaat onbeıde yapıla 
cakhr. ıutnamesini görmek 
istiyenler her ıün ve talip 
olanlar muaammen bedelin 
yüzde yedi bızçuğu olan (2.150 
lira teminat yatırmak ıuretile 
aezkfı gün ve aaat da trab 
zon clefterdarlıiında müteıek 
kil komısyona muracaat eyle· 
aeleri ilin oluırnr . 

Belgrad - Vrema ıazete 
~ büyük savaıdau ıonra 
Habıburgların alencedilen mü 
sadere edilen mallarını geri 
vermek Avuılurya : .. hiiküıaeti 
tarafıadan verilen kar.arı ya • 
zarak diyur ki : 

A•uıturya erkinliiinin biri 
Afuıturyayı öteki bütün Av 
rupayı ilgılendiren ilci aalamı 

vardır. Orta Avrupı nın gii•e· 
nı ıçın Avuıturyanın ÖZiÜr 
ve erkinli memleket olarak 
kalması lazımdır gar.ete anıe
lusdan kurtulmak ü:ıer~ eko -
nomik kalkınmHı için büyük 
deYletlere uluılar seayeteıi 

tarafından A•uıturyaya yıpı -
Jaa f inanaal yardımı hatırla 
makda ve yaz.ııını ıöyle bitir 
mektedir. Franı• •e kOçük 
anlaıma Habıbarglara kat'i 
suretta karııtdırlar. Sarsıl•ıt 
olaa Avrupa da karıııklaklar 
çıkmaaı için bu hanedanın ne 
ler yapdıgı gözönüade tutul • 
malıdır her hıngi ciddi bir 
rörmeD için Habıburıılarla 

mallarınıa geri verilmesi bunla 
ra hanedanlık propoğandası -
nın en çoğunu yapmaları için 
imkia vermek bu suretle A· 
•uıturyanın komşu memleket· 
le~·in •e bütün A nupaaın ba 
rıfıDı Ye güvenliiioi tehlikeye 
koyabilecek itlere giriımeleri 
ne izin Y'trmek demekdir. 

ikinci nevi un 
eksiltmesi 

Trabzon askeri satınal
ma komi~yonundan 
A - Trabzon kıtat için 

kapalı zarfla ekıiltmeye konu-
lan takriben 28412,5 liralık 
255,0UO kilo ikuıci nevi un ye 
niden ekıiltmeye konulmuıtur 

B - Şar!namesi her güa 
komisyonda parasız. olarak 
okunabilir • 

C - Artırma Ye eluiltme 
Trabzonda kalede aahnaJma 
komisyonunda 22 temmuz-935 
pazartesi günfi saat 16 dadır. 

D - Artırma ve ekıiltme 
kapalı zarfladır • 

E , .... muvakkat teminat 
2131 liradır • 

G - isteklilerin 22 tem • 
muz 935 pazarteıi günü saat 
16 dan evvel teklif mektupla· 
rile Trabzon aatınalma komjı 
yonuna muracaatları bilit olu .. 
nar . 2 = 4 

l:ı.,ıı Erdoğdu camii karşısında denize ve ~I 
1 
~ gün.eşe k~~§l üç kar Jı bir ev kiraya n 8 
lfii ~e~ılecekdır . Görmek ve kiralamak lfn~ ~ 1 :ıJI ıstı yenler Harun l ar tırarethanesine ~ 
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müracaat etmelidirler. . 1-5 ~ 
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Hanlar ve ahurlar hakkında 
ŞARBAYLIKTAN: 

Umumi bıf11111hba kan•nunua :?46 cı maddesi aarahhn· 
tevfikan hıf1111ıhba komiıyonunca goıterildi ,.ibi ıebirin doiu 
tarafı İfin umumi aburlara deiermendere semtinin Ye bati tara 
fına da (bil) yeri ile ıebire sebze vuaire tatırack nakıl ••••t• 
!arına gecelemek ü:ıre hal yeri karıııında ve kale di•ari ile tlere 
araaıadaki sabanın mıntaka olarak f'Öıterilmeıine belediye en· 
cümenince karar verildiei ve ıehirin baıka kııımlarında hın •e 
abur yahılmaıının yaaak edildiği iJaa olunur . ~-3 

Gayri menkul • 
ıcar artırması 

Köyü Mevkii Neoi N'J Kcymeti Ta. 

Dirona 
• 
• 
• 
• 
" 
" 
n 

• 
" • Kan 
n 

" 
" 
" Kuhali 

Kalefka 
A~yon 

" 
n ,, 
" Bacılak 

" ,, 

Mezo 
,, 

Çalıklı 
,, 

Mez.o 
Çalıklı 
Pireli Ca. 

' 
" Çalıklı 

Mez.o 
Çaııklı 
meremye 

,, 
Kocamanlı 
Nifor 
Eremya 

,, 
Şana 

'' Harmancık 
,, 

Kıran yol 
,, 

KiliH üıtci 
,, 

Uzuncimen • ,, 
" ,, 

Hoa dimaıya ,, 
,, Barifor 

" " 
" 

Emlaki aro.ı:ı 

,, 
,, 
" Tarla fındık-

emlaki araz.i 
,, 
,, 

Fındıklık 
F. tarla 
emlaki arazi 

,, 
F. çalılık 
Fındılılık 
emlaki arazı 

,, 
,, 
" Tarla F, 

em/etki arazi 
Trrla F. 
emldlıi arazı 

" Fındıklık 
emldkı ora.ı;ı 

,, 
,, 

Tarla otlak 

,, 

Lira K. 
1 38 R. 
2 50 

40 200 
41 20 
42 J 10 
44 26 
31 32 
28 150 
.35 40 
31 20 
J8 5o 

IS-19 !05 
12-16 ] 74 

3 102 
4 40 

2-6 10 
s-9 ıou 
160 200 
81 150 

2 7 
3 60 
4 18 
6 100 
8 205 
2 430 
s ıoo 
3 43 
4 262 

114 48 
2 20 
3 24 
.. 26 

» 
E, 

,. 
R. 
E. 

• 
» 

• R. 
So E. 
55 • 

• .. " Tarla 6 11 5o • 
,, " u otlak 10 24 5o " 

DEFTERDAALIKDAN 
Yukarıda ci•ı ve aair enafi yaDlı ıayri meakulaba birer 

ıenelik icarı OD bet fÜn müddetle artaraaya çtkarhmııdır. talip 
olanların yüzde yedi buçuk dipoıitolariyle birlikde ihale tar•i 
olan 24- 7-935 Çarıamba ıii•i aaat 14 de Oefterdtrhkda 
toplanacak komisyona muracaatları • 1 - 4 

lSTANBULUN 
En eski, en büyük 

GAZETESİ 

Sayısını 5 kuruştan 100 paraya indirdi 

Yıllık abonesi : 750 kuruş 

Her gün sabahları 
8-1 Q,-12 sayfa çıkar 

OKUYUNUZ 

1 




