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A hlnt 13 - Baıb•kan l•m•I 

l n6nü V"ndan har•lt.et •J•relı. 
Eni• t er• anea "ni t•tkilı etti/ıJen 
•onra Ercı• haza mer.ze•İn• w•l· 
mi, oe Erci•lilerle a.zon boyla 
6Örüş müıtür. Buradr n •onra Adil 
ceoa.z2 afrayaralı il lemmp~ alı· 
ıamı Ahlata oarmııt ır . l 2mci yd Siya:al Gazete . ı:t':ra o~o:. Sayı:2052 

• '-Hava tehlikesini karşılama yolundaki çalışmalar yeniden hız al 'ır 
iZ n 1 

c~kdır, 

' 
tehlikeyi bilme ilgileri genelleşnıişdir .. Pazartesi Büyük bir mit·n3 y~pı 

Gelen gid t"n 

Saylavlar 
Evvelki akıam Erzurum 

saylavJarından Nakiye Elgün, 
Zeki .Saıcdemır, Az z Akyürek 
Fuat Sirmen, Şükrü Kocak 
Euuı um vopuruyJa şebrim ize

çıkmtşlar ve ıKi ~ece misafir 
olarak bu sabah Er.ıuruma 
yollanmışlardır. SayJn Hylav 
lar, ilbaybk makamıaı, beledi· 
yeyı , par tıyı zıyard etmişler, 

ıebrı ıezm şler ~e dün önle 
den soara ilbay vekilimizin 
baıkanlıiı a ltında uray salo · 
nunda yapılau haYa kuruma 
toplantısında buluaciukdaa aoa 
ra otomobıue le Sojuksuya 
çıkarak izin! ı buluaaa ilbay 
Rıfat Danıımanı ziyaret et • 
mitlerdir. 

1Ufat Danışman 
Bir müddetdea beıi iıtaa 

bulda tedaYide buluaaa ••JİD 
ilbayımız Rafat daa11maa eY· 
velkı ıüa Erzurum Yapuriyfe 
ıehrimıze ıelmıı, Yaparda İl 
yar deri ıebılari, belediye, 
parti bqkaaları tarafında• 

kaııılaamıtt Hparda çıkchk· 
tu •oara •iukaada iütaylak 
konajıoa ııtmiflerdir. ••ilik 
ve eaealık!e ıelıtiadea lufaaç 
duyduiumuz aaym Rif.t dADJf 
maa iki ay ıııali oldaiuadaa 
izıa muddetıai ıo;ukıuda 
ıeçirecelderdir • 

Hava 
Kurumu 

Toplant•Jarı 
Devam ed iyor 

Sayın dbay vekdimız T. 
Demu kanın batkaahjı albn • 
da hava kuıumu topiaatıluıa 
da uray aa!uaaada deYam 
edilmekdedır. Düakü topJaa 
tada t ehrimizdeki Er· urum 
aaylavlara da buiuadurmutlar· 
dar. Bu sabahki topl•atı, il· 
bay vekıhmıı. a o a ıat içinde 
çıkan öııemh bir mezeretuı • 
den ötürü mektubcu bay Fa· 
ikia baıkaahiıada yapılmıı • 
du. Toplantı pazarteai ıiinü 
aabab saat doK.uı. ,. tekrarlana 
cakc:ilr. Hava tebhkeaiai kar· 
ıı!ıma yoluDdaki ,. faaliyet 
yeaideD biz almıı bul11amak · 
dadır · 

Eaik ender 
Bir müddet dea berı eaki 

ıebird~ buluaaa avukat Faık 
e•der ıehrimize döomütdür. 

SERGi 
Bayan Kadriyeaia direkti 

rl baluaduiu (Aarl aile biçki •e dikit yurdu) aerr si buıün 
ıaat 13 de çairalı a bir çok ba· 
yaa •e baylar balunduia bal· 
de meıktubcu B. Faik taraf.a 
daa kordell lar keıilmek ıare
tile afılmıı ıerıide ılıterilıa 
... ,,., cok bejeailaaJıdir • 

Tecim ve ekonomi işleri 
Tecim odası haşkanı , Ankarada toplanan Tecim 

ve Endüstri kongresi .... de konu~ulan ve 
Trabzonu ilgilİ)' en işleri anlatıyor .... 

-------- -------
Ankaıada bu yıl tecim oe 

endü•tri odalarının büyüle oe 
çolc ilgili bir kongre•i yapıl 
ılı Bu lıon6reye ilimizin di· 
lelt.lerini, ib.tiyat;larını büdi · 
recelı, anlatacak oe bir ıey• 
lcr lcaparacak, Faydalar eltie 
•dccek diye iki del•g• gön· 
derdilc. Gittiler oe weldiler 
Bu ,idiı O• geliıden bir çok 
larımı.ı; bir l•Y daymadılı. .• 

Kon6r•d• ne görfııtliiler, 
n• lıonaıdaltır, lıit; •ııılıa yok 
lci, hana /a•pimı~ öpenm•lc 
i•t•riz.. B a dfıııince o• •ora 
il• dtl•l•naiz. tecim oda•ı 
601/ıanı Alil Sarahanı g6r-
tlüm, Jı.endi•ind•n lıonpede 

olan biten iılere dair « mala· 
mtıl » İ•t•dim .. bay Ati/ 
Y•niyol İfin hana aıatrdalıi 
diyeode halantlu. Çok faydalı 
fOk önemli bwdujuna •• 

1 

TrdSOll ifİll • 7'1tfaltl,., Cill· 
dWJ. fOJı ...,... ha ilerilı•, 
otulılı olııeolc oion 6a ınala· 
malı olıa.,ucalorımga •ana · 
yora.ı: o• •onafl•rını helı.lıyo 
ru.ı: • C-A 
Atif Saruhanm dıyevi 

Tilrk tecim ve eadüıtri 

odaları döıdüacü rene! kurul 
ta11ada a!Amiı.i iladeyea oat m 
b ııter&D SORUCU ıuaJarcbr : 
1 - lıaa trauıti memleketi • 
mıze baari içi• ahaacak ted -
birler. . 
A - Trabı.on iakele reımi • 
DlD ea az bir badde iadiril 
meai. 
B - Teminat pul murafiarı· 
aaa mühim bir yeki11 tntmı1k 

Parti genel 
Anlııara 13 - Dan parti 

••nyon lıurıılu lacıftalılc top. 
lanlı•ını yaparak tünJemi 
fuerintle wöraıtii parti iç .. , . 
leri taerintle lıararlnr o ıırdi 
o• il yon lcıırullardat1 welen 
ilra•r••l•rİn ltiuye aygan o. 
lan/arını onadı • 

Yugo~lav Naibi 
Bilkret - rador ajanıi 

bildiriyor yuıoılavya naibi 
pruaı pol ıle preuıea olıı 
krml a..arola iki ıiialOk bir zi 
yafette bu1uDm~k üzere yarıa 
ıiaaya relecektır kral karol 
ile ye)ialıt misel baıbakaa 
'fatireıko y e dıt baka•• Titl· 
Jeako tHaf&D.ÜD karıdaDacak 
lardar ıazeteler preaı pola J• 
baacı memleketlere ilk ae:ra 
laatı ola• bu ıiyaret mlaaıebe 
tile iki memleket a11ııada da 
'•••ı••1• kaydadiyorı.r • 

da olduiandan bu laaauıda 
tatbiki zaıari formaliteleri• 
•adeleşdirilme•i. 
C - Bir transit nakliye ıir p 

r keti teıiıi. 
D -= Bir dalıa k1raıa İllfHI 
E - Traaıit t icaretiaia bir 
kanunla 1'.olaylaıdardmaıı. 
F - Trabzon lraa ıöıeaıaia 
kıt mevsi1Diade de asık bu -
luadurulmaıa • 
2 - MahaUi idarelerİD tat • 
bik etmekde o!duilf ta,.fele 
r1Dde ekoaomı bakulaiı tari· 
fe birosıai tedkikaadea •• 
bakanhi•• taıdikiDdea 1011ra 
tatbik edalmeai. 
3 - Traltıoada bir kiiçük 
uaaUar mektebi Tirt&of11 
ıubeıi cumbariyet merkez 
banka11 ıubeaı ..,.ı .... , 
4 - Hali •e•c.; ~caret 

··~ ~·-·-pkantar• • • iiia ra; • 
lıtebll ~Oial•all U .. ltilua D8 
aaıetie temma. 
S - Muataka .. acta malaaalita 
arız olaa Ye b8talaAUada mil 
cade!e etmek ıçlD bar • _mii • 
cadele aıtaa1o•:uı » Ye haca.k 
bah~eie11aıa dalla eaaı.la bu 
ıaretde temazteadarilmeıi ıçia 

yapdmakda ola• J•tda•ıa ıe 
aıı1eb!meıi. 

6 - Bır balık aaa fabrikua 
teaısi. 

Gerek mıataka koaıreıia 
deki •e ıerekae ıerbeat dilek 
lerımiz eacümea!erde •izako-
re edilerek eacü••• raporJa• 
rı laeyeti amumi1ece "aaizake• 
-Arkua dö:diiacü ıayfada-

Tekzib 
Anl!.ra 1 a- So11 PO•ta 

waa•t••inin '1 temma.& 935 
tarihli •ayı•ırula cİflİııea •oy• 
lada Ur/ada hal••• baılcanı• 
nı ourJalar 6oıhft altında 
hir y a•• •ö ü fma,tlür h ya. 

"'"" adı w·~·n 11• 6ifalıla i 
yarala11dılırıtlan 6ahaıu/il•n 
Kıb.ım Ya•wanın ltn lt11oi 
baılıanlılı ile ili,. ilg'•i olma 
dıfını o• haıkanlııın Dr. Ma · 
salf•r Alıalın larolından )6· 
n•tilditı"ni aylınlalırıs • 

kurulu 
Türkiye - Suriye 

Anlıara - Tlırlıiye Sari· 
ye emldlı ilildfnamuinire m•· 
ri,•I mi.ıldeıi ilıi laral ara• 
aında l•aıi edil•n m•lıtuplar 

la 11- 1- 136 ,,. ili6ar.,. 

•f ~ "«la• ·-"""'"' • 

·\ ,· ~, 

Yugoslavya 
ve Romanya 
Bükr~ı - Aaadolu ajan ın n 
hususi muhabiri bild riyo : 
bu aaba b ıinayaya gelen yu 
roılavya naıbi prenı po.u 
ıerefiae kral karolun s 'nayada 
verdiii ögle yemeğınde bütün 
DHİrlar buJuı:muıtur )emekten 
sonra romen nazırlar meclııi 

toplanmııbr me clıste başvekıl 
M Tatarc:ako M Tıtüleıko ro· 
man7aaıa menfaatleriaı gözet 
mek buıuıuadaki gayreUeria . 
dea dolayı tef ek kür etmı,dır 
kral He prens po.ua mü a~at· 
larına daır h .. tta pı enı potun 
ziyarebain ne makaatia oJdu· 
iana RLıbr v şrod vi bır bıidi 
rai yokaur preasıa zıyaretıaın 

ıiyaaal olmadıiına delıl olarali: 
razeteier prenııa refakatinde 
ıadece aaray maretaUaın bu 
luama11nı ıösteriyor!ar fakat 
bu ziyarette• iıtıf ade ederek 
bu aralık avrupa aıyaaaııaı iı 
kal adea mesdelercıen bahu 
ıaı habıburııarın avuıturyaya 

dönmek ıbtımali karı aıada 
k~_çlk aııtllıflll6D•D aıacaiı· d.,.•• dair akı h6"6me1araa 
balaaedecelderıai ı•zeteJer 
•tlhteme& ıöı ü7orlar bandaa 
baıka mOı.akere .lıaiiade o!aa 
romu ıovyetier araıı müteka 
bil J&rdım aaUaşmıtı1UD da 
koauıuıac•ı• ıöyleaıyor. 

EVLENME 
ltıbarlı t~cimulerımıı.den 

B. 1'emel Nucuminin yeıeai 
ba7u Hadıye Ue B. NamıJun 
kayıalıtiradeıa 8. Mustafaauı 

eYleame dooaj'ı perıembe 

ıilail Sojukauda yapdmııdır • 
Kutlular Ye iÖDt ı. çler dıleriz. 

, 
Dil işi 
Yıl dö ümü 

l ' n' ul - Cumur ba,kcı 
nı K l Atati k türk dili 

a m ku umu1 u üç yıl 
o ıc u un y looad kurmaı 

u mutlu g;.ı un yıl 

u c:aeb ile ıürk 

a i-ıar mu genel 
ş kr erı or hım Necmi Dil-
m n y.ıiov.Jda bulunan A ta• 
iurke aşa(lıdıJlu tel yCıa.z11ını 
çekmııaır • 

Kam.:ıl Atatürk tfırkiy• 
curnur baık.Anı Yalooa 

Her )'aTatııı türklilı• y•nİ 
ı rıeme ufuktaTı. at;an kut•al 
ılımız.Le uç yıl önce bugün 
yaiovada kurduıumu.z turlı 
dılı araıtırma karumu o 6İİn 
den bu güne h.p )'ilc e ircanı · 
manı.z ve yu.{tırı/c •acan iı ık· 

landırmalar;.nız.!a alaôıldili 

adımlo.rın genıılitıni de • iz. 
en bıiyutümriz.e borçla oldu· 
f umuz;u b,L.,elt bu ••uİnf 

grinun • yaratıcı O• yiılcul· 

ı cı ellerınızt •flen •aygılcır 
ue tüR.e mez duygularlo. ôper 
tlırk dılı araıtırma /caraın11 

weneL •elıreterı 
lbrıJh m Necmi Dıim•n 

Cumar bkıltanımıı& ıa lıar 
ıılıı• gondermııdır : 

1 iirlı ci lı araıtırnla ka· 
nımu gımeL şekreterlıfın• : 

Tur.il arlı c:ıraıtırma ka ru· 
munun üç aene lfınde yoptıtı 
ııler fOH 11uyukıür kuram 
ıç.nd~ t;alışan arkadaılar ba• 
n anla 06Rneb lırler lıamana~u 
kutlular tam baıarılar aile· 
rım • Rei•i cam/aar 

Kamal Atcıtl'iri 

Hamidiye krüvazöru ıuz geldi 

Dün ıaal aitıda H~miJiye KrüıJa:ô•ümüs limanımıza ııel. 
miı .,. w•nel bir HOİnç oe luoarıçla lı:ırıılanm ıiır . Binlere• 
hallı lcaledan oe iıluletlen Arüu .zo mü.zü • dmlamrf lardır. 

Gem inin •aoati• i Yarbay S.ıfıJdin bu • bah S.lat onda ilbay 
oe/ı.ilimi•i malıamlarınJa z.iyard etmıı , ondan •onra Uraya 
• • l•relc Şarboyı ziyaret etrniıdir. 

Komaton wem ·~,, d6 .Juktan ıonra ilbay ve llmız T. Da· 
mirlıa?• 6•rab•rind• Şarba;y da oltiutu halde gem ·yi zıyarec 
•ylemııtlir. /l/,ay oalıilimiz ıemidrn a~rılırlte.n fop'ar c:tılmıı 
P• ,./dmlonm,ıılır. 



Sayfa 2 

An karada 
Saganak 
Yenişehiri guJar bastı. . 

Anke1ra - Dlün aliıamı· 
tlan6ere Ankaraya faıılar· 
lorla Jaımeldi olan yağmur 
/Jfleyin Canlı.aya v• tlikm•n 
t•p•l•rİn• yarım ıaat katlar 
bora halinde oe •a6nalclı ola 
ralı inmiı oe buralartlart tl6 · 
kalen •ular İf oe •"onomi 
balıanlılıılarının avlularınıclol
tlartlalıtlan ıonra lıı•m•n ma· 
/azenlere ele 11zarak •aıa n· 
lci .. erl•rİ i•lalmıılır • 

Salar yeni ıelairin •ayülıı 
cacltl••ini lıapattılttaıt •onra 
lu~ıl ayın bahçuine hücam 
etmiı t;İt;•kler zeclelenmiı ru! 
malazenincle ele az bir ze1rar 
yapmııtır. Bazı laaıuıi evleri 
nclem•lazenlerine ıalar ~irm;ı 
tir' . Ger•ken tetbirler alın· 
mrıhr • Etfaiy• ıuları 60111lt 
m.ııclır • Diltmttn cl~ruinin 

m ecra11 Jetiıtirilerelı yeni 
ıehiri ba ~ibi •• hucümlerin 
den lıurtarmaJı için .. a.en 
laazırlanmıı bulunan projenin 
hemen tatbiki içi11 bayındır· 
lılıı balı11nlıiınca •mir oeril-
miıclir . 

Habeş - Italya 
Sorumunda 

İngiliz durumu 
değişecek mi? 

Roma - İyi •alumat alan 
Ceaenede ıöyleadiiine ıöre 
laıiltere hlkfametinia Habeı 
•eselesiadeki durumunu de -
iitdirme1i bekleae .. ilir . Yarı 
reaml gioraale ditalya ıaıete 
ıi foıiltere blklı•ııetiae aıuıln 
ıoıyetuiain preaıibini pek 
citlcli telikki etmemesini ye 
ltalyaaıa ihtiyaçlarını daha eyi 
anlaımaia çalıımaaını tanıye 
etmektedir bu ıızcteye göre 
Habeıiıtaa1• ltalya taHfıa -
da• iııalı buzia Habeı hü -
kümetinin teabüt ettiiinden 
fazla laıili:ı: aakerlerini men 
f aatlarını tebait etmiyeceji11i 
yazmakta Ye lngiltereıı 
iaAnupaınG dayaaıtm11aai 
teıanudaaa kırmamaaın ı 

iıtemekdedir • -
Habeşistana 
hücum için 

En az 400,000 

asker lazımmış. 
Halbuki bunun 
yarısı yokmuş! 

Londra - Dıyli telgraf 
ıa:ı:eteai~ia Atliaababa ayta • 
rıaın ••rdiii malumata 16re 
İtalyan kurmayı erkAaı bar -
ltiyeıi Habeıiıtan Süel bare 
ketlere baılamaıı için ea az 
400,0 .. 0 kiıiye İhtiyaç oldap 
fikrindedir halbuki timdi do· 
ia Afrikaııntlaki İtalyan as • 
kerleriain ıayısı iki yiz bini 
balmamııdır. · 

Aynı ıazeteain fiktince 
Mu11oliai ıörüımelerdea ka -
çama•akla beraber bu ıö -
rüımeleria UJuılar ıoıyeteai 
ciıııada ylpllmaaıa1 istemek -
dedir. ltalyanın amacı Fraaaa 
Dlll Faataki koatrola gibi Ha· 
beıiıtaaa da taa bir Sliel 
~oıtrol karmıkdır. 

Hergün 
Beş Kelime 
Karşıhğı 
39 ZllDCU Liıte 

1-Hitab etmek - Aylamak 
Hitab - Ayta 
Hatip - Ayta~ 

Ôraekler :j 
1- Gfizel bir ayta, ııraıın • 

da , bir ord•luk İf ıörür. 
il - Bir ıözmeale bir aytacı 

çoğun biribiri11dea ayırti et • 
•iyornı. 

2- Muhatap - Aybç 
Ôıaek : Bu meHletle 'Sis 

beaim aytacım olama1111uz. 
3- Meafaatpereıt - A11icıl 

Ôınek : Memleket ;ıleri•· 
de eıığcıl olmayıaıı; lrftçi 
( feragat ) gösteriniz. 
4 - Hi11i kablelYuka-Ôasezi 

Örnek : Bu feliketi, bir 
~aıezi ile çokdaa bekliyorau• 
5-Facia -.- Acın 

Örnek : YugoılaYya llar• 
ıilya acıaını uauta•az. 

40 lllCI Liıte 

1-Mabmi - Koruauk 
Tahtı biaayeae ola• - Ko · 
runcak 
Ôınekler : 

J - Kimaeaio k o r u n • i' u 
olmak iıtemem. 

il - Büyük Britaaya korua . 
caklariai ıayar •ıılnı:ı: ? 
2 - Mabıur - Çekiaek 

Örnek :B• iti yapmalula 
ae ribi çekiackler görüyorau· 
alz? 
3 - Menıe 1 - Çılui 

il - Köken 
Öraekrer: 
l-Bu maha çık•iı aere • 

ıidir ? 
il - Sa a1lenin köke•İ bak 

kuuıla •e biliyorau•uz ? 
4-Muaahbib - Düzeltiç 

Ôıaek : Bir razetede ajır 
ıora•lardan biri de ciizeltiçle 
riD üıtiindedir. 

5-HaYale - Gönderi 
Örnek : Baakanıa üçyüz 

liralık 1ö11deriıiai aldınız mı ? 
41 iaci Liıte 

1- Maznun - Saaık 
2-Şabit - .. Tanık 
3- Hurafe 1 - Uraaa 

il - ı( EYbam Ye bayallt ) 
aaoıka 

ÔraeLder : 
1-=Halkı uraulardaa kur 

tarmak lazımdır. 

11-Bi:ı: ba11plarımııı ıaaık 
lar üzcri•e kur•ayız. 
4-Haaıaaiyet - • Duygaahk 

Ör11ek : Gazeteler ba•a 
ıa~ıaıı Lifinde büyük t: bir 
a•1ıanlık ıöıterdiler. 
5-Şayanı dikkat - liikktdeier 

Ornek : Üıiubuııuz fiik. · 
katdej'er bir geJiıim içindedir. 

Not : Gazetemize göade • 
rilecek yazılarda bu kelimele 
ria Oımanlıcaları kullanılma 
muını rica edeı iz. 

= 
Dinarda 
Demir yolu 

Dinar - Afyon Antalya 
hattının bu kıımındada ray 
döıemeaine baılaamaaı dola 
yiıile karakuyu iıtak10D11ada 

bir tören yapılmıt löreade il· 
ıe baylaparti Ye tarbayhk bat 
kanlara müben,wer ye bütüa 
bu taraf halkı buhıamuıdur , 

Dışarda Türkive : 

Türkiyede kadın ve gençlik 
Türkiye cu•huriyeti keadi 

lehiae olarak yalaız ıençliiin 
ml:ı:aberetİ•İ temin etmekle 
kd•adı faıııt latıkfımetleride 
buna yapmııtar; Fakat Türki 
ye kadıalarıaıa İf birliri11i de 
kazandı türkiyede bütüa kapı 
lar kaclınlara açıl•ıtdır. ka 
dıalar politika ekonomi Ye 
yaaa alaalarıada erkekle tam 
bir laak eıitliiiae aahipdir 
lıatta kadınlann bir çok yer 
lerae tetYik makıadile tercih 
edildilderini bile rörd8m . 
Sanki ıeaçliiin teı Yika ihtiya 
cı mı •ar ? renç •ektebli kaz 
larua yetiımit bir hrıtib ıer. 

bestliiile beı bin kiti kartı 
ııada ıöyleY Yerdiklerini 16r· 
dlm lıtanbulda renç bir ka 
dın aYukata lıaki•leria kendi 
meılekdaıluuıa röıterdikleri 
hürmeti eairıeyip esirgemedik 
leriai ıerclum mubatabtm hay 
retle yüzilme bakdı Ye.,elbet 
tle hürmet ederler niçia et•• 
ıialer ? • dedi • 

Bü1ük aaneıi hala teaetlür 
albada J•t•Y•• ve bizzat kea 
di anncaide ıırbaclan çarı afı 
atalt a11cak 20yıh bile ıeç•e 
yen ba bayan bu deiitildikle 
ri keadiıi katlar tabat telikki 
ede•eritimo hayret ediyordu. 

Vak1a aaadoluaua iç taraf· 
larıada baluDaD kadı•lar yara 
daD ~oiu baJi çarı af ıiymek · 
tedir fakat b•nların çoiu ıırt 
larıacla örtüleriai atmak içia 
bükü•etia bir itaretini bekle-
mektedirler . Ayıatapla baait 
lair katlaala birlikte bir tren 
ıeyalaatl yapdak kompartıman 
da erkek bulaamadıi• ıçın 
peçeaıaı açaa kadıa içiai 
ıöyle dökdü :,. Adaaa kadın· 
ları ciddea balatiyardtr. işi tti . 

ii•e ıöre oraaın Yaliıi çar· 
ıaf ıiyilmeaiai yaaak et•it 
artık onlar çarılfıı& ıokaia 
çıkarlara• komıularanıa kendi 
haklanada birteJ 161lemeleria 
dea çckiameyecekler biliyor 
musuıauzki çuı . { gt. yilaıeıiade 

iarar ede• kadnalar deiil er· 
keklerdir? avrapala elbiıeleri 

1i1ecek "luraak bızlere enap 
•aarafı olaHk Yerecekleri pa-
rayi dütünüyorlar. ,, Ba ıöıe 

her ikıaıizdo rüldük. kendiıi 
ile beraber ıeyyahat etmekte 
ola• aaaaeai ıöze karıımıyordu 
bu taraflarda trea hattı yeni 
teaiı edildiii içia b11 J•th ka 
tlıncıiız ilk tlefa •larak trea 
aey-'alaıb yapıyormuı yanıze n 
kayıp ıidea manzaralardaa 

bir türli ıözlni ayıramı1ordu 
Bir az ıonra ıevinıdea yuzu 
gülerek bize ba barukulide 
fÜlel yeni f eylcri Yerdiii içia 
allah ıniden raıi olıua diye 
mırıldandı . Ba kad111 1928de 
litia ~laarflerin in kabalüaden 
ıoora 45 yatında iken okuma 
v yazma öğrenmit oumaaa 
kadar hemen heme11 •mamt 
ol rak okuma Ye yazma bilin 
miyea bu memlekette bu ia· 
kılip bu nok11n1 pek büyük 
farklarla teJifi etmitdir bir 
çok baılca hu111ılarda oldaiu 
~bi ba ittede Tiiıkiye camha 
riyeti aabıraızdır Ye ıenç nea~ 
lin yetiımeıini beklemedea 
har iki uçtan birden baılayor. 
Bütün ıebirlerde meccani ak 
ıam mektebieriya:,hlara olcwma 
Ye yazma özret•ektedir. aa· 
keri yazifeye çıiral an her 
•kama Ye yaı•a imtibaaı 

ıeçirmeie Ye Jüzam11 old•ia 
takdirde dera ı~r•efıe meç 
burdur Türkirede tahıil mec · 
buri.iir Ye univeraite de dahil 
olm•k üzre bütüa mektebler 
ücretıizdir bu prorrama tat· 
bik için lazım relen m•allim· 
leriD Ye •üaaaip biaalarıa 
eluikliii ıeaelerce de deYam 
etti bugün dehi yaıları yedi 
ile oDiki ı.raauuia buluan Ye 
tabıil imkiai bulamaya• bir 
CO" ÇOCU" Yardır ; fakat mem 
leke tin her tarafında bir fÜD 
içiade ye11i bir mektebia orta-
ya çıkchiı iÖrülmektedir. 
Dailaık köylerde otaraa ço 
cuklar içıa ci•ardaki dailar 
iizoriade yatı mektepleri kar. 
almuıtur hatta bazı ileri ıö. 
rütlü terbiyeciler aaadolu i~e 
riıiade bıla göfebe haliade 
yıfayaa kabilelere bile mual 
Hmleı İD terfik edilmesi lüzu 
muau ileri ıürmektedir. emi· 
nim ki pek yalun atide türki 
yeaia bütün çocukları tahıil 
iakiai bulacaklardır bu iti 
baıkala" deiilse bile temami 
yetiai bulmuı olan türk bü 
rokruiıi ba,aracaktlr • 

Kıamen elconomilı aebep. 
ler cloiayiıile batan ille me/ı. 

leplerde oe li1elerin t;ofanda 
mahteliı leclriıat 'Yapılmakta• 

dır. En muhala.zakdr ıehirler 
cl"n biri olan Kayıerict• ba 
6ÜR bile annelerin, eıltelt.lerl• 
~an yana t;alııacaklar diye 
on beıini 6eçen kızlarını men 
ıucat Fabrikalarında falııma 
fa ıönclermedilcleri na.zar• 
-Arko11 4nciı ıaylacla-

~~~--~----~----~--------~~ 

Köy kanunu ile neler yapılmış. 
Sa~ram~olu - kazaya baib 198 köyde lıı.öy kanunu 1fir6tiJ6yor 

~~ koyl~rın 1?35 yılı biitceJcri tutara 50 bin liradır ıeçea yal 
ıçınd_e dçe~ız k6y bütceleriyle yirmi yedi mektep .j4 köy 
edaaı 270 kılo •etıc yol ve üç köprli yapalmııdır • 

Urf ada asfalt bulvar .. 
Urfa - urfa ıarbaylıiı AtaUh·k öaüıuleki balYsrıaı aıfalt 

Jap••ia karar Yermitdir . 

Mucurda Atatürk büstü 
Macur - mucurda cumurluğu bir türk uıtssnun yaptıiı ata-

türkbüıtüaün açıhı tore•İ oadört temmuz pazar ıünl yapılacak 
tır törene mücür balkı ıimdidea büytik ilıi ile bezırlıamaktadir 

Adananın galiri 12 milyon .. , 
Ad~••. - yapılan bir hesaba ıöre ilbaylıiımızın 1g34 ıeliri 

1' •ılyoa 100 bin liraya yükaelmitdir bu rakam ig32 33 yılla 
rıada1lildo 60 sokdar f 

F aydab biliiler 

Bolbol sarmı
sak yiyiniz! 

Sarm1sak vücuda 
çok faydalıdır 

- .. -
Heki•lik riiac:lea ıline 

tabiattan iıtiaaeıini artırmak. 
tadır. Bilba11a aebatat iJe 
tedaYi manaaaaa olan fitote-
rapi kcli•esmi ıoa zamaaJar-
da ıık. aık ititmeie baıladık 
Böyle, inaaalarıa zamanla Ye 
yabud ki lıaatablda yıpran•ıı 
olaa blayeleriae pek blyik 
fay elaları dokunan nebatlar 
içerisinde aarmııak, ia ıaf• 
yer alır. 

Pek te b.eıa ritmeyea ajır 
kokuıuaa ra;men ıar•ıaak 
ae kaciar çok yeaae de mideye 
dokuamaz. Bilikiı, büayemizin 
üıerintle aafi teıirleri pek 
çoktur. 

Sar•ıaak ••Yelemirde, da-
•ar katthiıaı te•lid edea 
tebelliilcri eritir Ye tiryaalaraa 
taaıi1oaaau azaltır. Bu itibarla 
arteryoılderoz Ye tanıi19a 
faz.lalaklarıada taniyeye t ıya. 
adır. Fazla eJarak, ıarmı1ak 
kalnia adaleleri iiıerialie •ii-
aeltbilı bir teıir yaparak kaa 
cereyaaıaı taazim ye tesri 
•• ayni za•aada kaaı da 
taafiye eder. 811 itiltarla, kanıa 
ceryaDıadaki . baz•kluktaa ileri 
l'el • bir~ok haatahklarıa. 
ezclmle kadıalarclaki ıayri. 
•aataza• ldetleria, baaur 
•omeleriaia, romatl&•anıa Ye 
Yari•leriD teda•ııinde •ayaffa· 
kiyetle yardımı 16rilür. 

Sa•aaaiı• kokaıa, ilatiYa 
eylecliii kilklrtli •addedea 
clo&aJldlr. banlar, aiaz yohle 
aladefi ol•rken akciier ho· 
cereleriai, kuabatı ( bro•t) 
lara adeta dezenfekte 11der 
Ye bal6am ibracatıaı tedrice• 
azaltır. 

Broaıit aafizem ••• ıilti 
baıtalık1araa Ye laatta Terem 
baılaaraçlarıaıa aar•ııak 
aayeainde laafifledilderi l'Ö-
rülaiıtür. Hatta aarmııaktaki 
müeaıır •addeaia k•b baıi· 

lleri üzeriade doir•tlaa doi· 
ruya tesiri baluadaiaaa iddia 
edenler Yardır. 

Sarmıaak biriaci derecede 
bir antiaeptak (muıadi taaff11a ) 
dür. Saliıa baatahklara kartı 
korur beıı kiy!erda ~ocakla

rın bailraaldaruadaki ıel•caa· 
lara dütllrmek için de aarmı· 
sak kulla•ılmaktadır. 

Balkanlarda Ye Y akıaıark
ta azua ömürlli ihtiyarlar bu 
kadar çok yaı amıı o1•alarıa.e 
lıep bol bol Hrmıuk Je•İf 
oimaiarlna atfederler. 

Her baldo ba faydah aebata 
ll1ık olduta oaemi Yermekle 
pek çok ııllfado cdeceii•iz 
mutıa&kaktar. 

Doktor J. L. Mezoaa6• 

Haheı ışine 

Japonya da 
Karışacak 

Tokyo - Royter ajaaıı 
a1tari bildiıi) or. Burada Japoa 
imparatorunun ltalyaa Habeı 
aalat mazhiınıa ıeliıimi ile 
çok ilrileadiiini Ye harbın 
6n6ae ıeçaek için 1a1ri reı· 
al tetebbiiılerde b11luaacıı11u 
ıö7leaekde4ir. 



Gayri menkul icar artırması 
Mahallesi lle•kii Ne•i MNo K. T. 

Lira 
EH ak Yalı h••• çarfl llaiaııa . _ ıı 4o E. 

Sıra ••i•ıalar F. T. klkır ••raıa 115 300 • ,, Klldr aaiaza 147 140 • 
• • Mai•z• 22:1 240 il. 

" '' 60 ,. " Haci filip Kikir ••i•ı• AyHıiJ 113 2. ,. • Alemdar 
ialreaderp•t• Belediye bnlaçeıi Maraıa 147 Joo E 

Meydaaı prk Ocla 600 sı a· 
Ayaf:lboy Erıur•• Ar~ 32 41 E' 

lo 294 • . Kalafka lriiyli Armutluk EaJlkı araa 
13 125 • • • " 14 4o • • " • 2o ı.. . • " • 57 119 • • " • '' 200 • • • ,, 
So leo » Derin irmak • • Armutl•k 7 ••• • " 16 2oö » • • .. 19 l~o » • " " 18 93 » " ., • 36 175 • Samera • ,, 14 2oS • • • " 2 45 » Arm•tluk • • 88 250 • • " " 

DEFTDRDARLIKDAN = 
Yukarıda ciaı ye Hİr enafi J•ııh ıayri meakalatıa bir~r 

aenelik icari 15 ıün müddetle. ·~tar•~ya çı.k~rılmı~dar · T•!•~ 
olaalaran yGıde yedi buçuk dıpozıtoları1le .. arlıkte ıbale tarıhı 
ol•n aa-7-935 pnartHİ rinii ... t OD dirt de Defterdarlık 
ta toplanacak komiıyoaa muacaatlara t-4 

iLAN 
Trabzon icra memurluiun· 

dan : 
Gayrı menkulun bulandP.ia 

mevki, mahalleıı ıokajı numa 
raıı 

Trah:son •arayi atile ••· 
helle•inJe ilıi ilıat iıd !rotta 
·~ oJa ltir •ofa bi llallıen 
o• alt lıiılla ilıi oda bir •ofa 
o• bir mutfalı v• kiler oe bir 
olur o• taılılı ve l•ala,-yi 
miiıtemil bir hep Jıon• 
Açık artırma ile paraya çen• 
ecek ıayri meak .. lua ae ofd•· 
;a 

Tro6aonan •arayi atilı 
mah'*ll••iııtl• tap•nıua mart 
9J3 tarih •• !.2.1 nam11ra•ı11• 
tla lıo7illı 

Tak dar olunaa kıymat : 
Ya/ıartla •••ali yazılı lıo.· 

nen in tamamına 3500 lira 
artırmanın yapılacail yer 

ıüa, aaat: 
Trahzoa icra daireai 6n6nde 
13 ·8. 935 SaJi pnü 10 • 12 
ı _ iıbu ıayri menkalua arbr 
ma ıartnameail3 - 1-935 tar 
hiaden itibaren .tl4 - 601 Na 
raile Trabzon icra daireaİDİD 
muayyen numaraııadaber~eaia 
ıörebilmeai için açıkbr. alin· 
da yazılı olaalardan fada. ma 
iumat alma~ iıteyealer, 11ba 
prtname1e ve 134 - 60..ı doa 
J• aumaraııle memuriyetimize 
marlcaat etmelidir · 
2- Artarm•y• ittirak için ya 
karda yazııı kıymetia . • 1,S 
aiabetiade pey akceaı veya 
milli :.ıir banka .. ın teminat 
mektubu te•dl eciilecektir(124 
3- ipotek aabibi alacakWarl~ 

Sadeyağ 
eksiltmesi 

Askeri satınalma 
kom İS) onundan : 

Gıreaoa .Jay111ıa il:ati1aca 
i~ia (460()) kilo ıade J•İ1 
eka&lt•e ia& ahaacakbk. ihale 
ııaı Z2·tem•aı 9t.5 paıarte· 
ıi pal ıaat ı4 tledır. ı~rt 
Da•ui alay .. ı,aa.t•• komıa· 
J••••ciadar. iıteklUeria (Sll) 
&ira ••Yakkat temiaatlerile 
ıireıoa alay ubaaiaa komi•· 
JO•- auacaatluı ilk 
....... ı - ' 

diier alakadarlmrıa ve irtifak 
hakkı ıalıipleriaia ıayri mea• 
kal &zerindeki baklanm hU1u 
ıile faiz ve m11rafa dair olan 
iddalarım itba iJin tarihiaden 
itibaren yirmi rtın içinde ena 
lo miabitelerile birlikte mema 
riyetimize bildirmeleriicap eder 
alrıi halde hakları tapa ııcillle 
.... it ol•adakca ıab f bedelini• 
paylaıma11ndaa haraç kalırJar. 
4 - Göıterilea ıüade arbrma 
J• ittirak edealer ubrma ıat 
aameaJni okamq ve liizamlu 
malamab almıı ye bulan ta. 
..... kabaJ etmiı ad •• iti · 
l:tar oJuurlar • 
S- Tafia odileazamaada ıa· 
ri •eaklll iç defa bajrddıktaa 
ıoara ea çok Htıraaa ihale 
edilir aacak irt1rma bedeli 
malaammea kıymeti• ytbde 
yetmiı befİllİ baJmaı veyaaabf 
iateyenia alacapa racham 
ola• diier alacaklılar bulaaap 
ta baalaraa o i•yri meakal ile 
temin edilmiı alacaklanıan me 
cmuunclMa fuJayaçıkma.ua en 
çok artua••• taahhüdl bala 
kal•ak üzere utlrma oabq 
rb daha temdit ve oabeıiaci 
paila llitaai olaa29-8-g5S 
perıembe fbl ikinci arbrma 
yanı ıaatta 1apılacaktu • arta 
rmada bedeli Abf iateyeaia 
alacaiıaa raclaaai oJaa dii•r 
alacakhlana o ıayri menkaı 
ile temia edilmit alacakları 
mecmuuadaa fazJaya çıkmak 
ıartil• ea çok tirırua ihale 
edilir. b6yle bir bedel elde ed 
ilmeue ıhale yapılmaz ve ubf 
tatebi dlpr . 6:- Gayri meakaJ kendiıiae 
ihale olıaaaa ki .. e derlaal ••· 
1• yerilen mWet içiıade paraJI 
vermeue ilaale karin fuaola · 
aarakkeadiaıadea evvel ea yl· 
kıek teklifte balaaaa ki•ae 
arzetmlf oldaiu bedelle al••-
i• rası oiuraa, ona ru• olma& 
yeya bıılaa•aua laeaea ODbeı 
ıl• ml.Wetl• artarmaye çıka 
raJıp eaçek artaraaa ilılde •-~
lir iki ale arauadaki fark 
veıeçeaihıüuler için yiizde beı 
te• ı.e1ap oluaacak faiz ve 
diier zararlar •Jnc• b&kme 
hacet kalmakaazıD memuriyet 
mizce abcıdaa taluil obmar 
madde( I3J ) 
ıayri . menkul ,akanda 181ter 
ıu 13-8·9JS tarihinde Trab· 
aoa icr• me•arlap oda• 
11ada itba ilaa ve ıllterileD 
artar•• prtaamHi dairtı·ade 
•abl&catı i1b eiuur • 

J Sayfa 
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ı RADva 

FILIPS 1521 A • 
Çok: kuvvetli 6 Lambalı 

OKTOD SÜPER 

D4ny11111ı11 •n maaı.ssam R A D Y O 
Fa1'rilı11laır1n11 •alaib oltın : 

::E'ilips 
RADYO lanaaa 1935 modeJleriai 

Halkın iatifade1i11i d&ılaerek 
fiyatla1ı zam J•pmadaa 

12 ay taksitle 
Verdiğimizi muhterem HaJkı
mı'a bildirmekle §eref duyarız 

FİLİPS 940 A. 
B~r sene vade ile 

75 lira 
---- ---.... 

Bir sene vade il.! 17 5 L İ AA 

336~ 
KISA 

ORTA 
VE PHILIPS FIYATI 

297 LİRA 

UZUN Dalğalarla Dündayı bir dam altına alan 336 A. N . 
K.ı•a ll11lfaları lcotiyyen par•:&İtıi~ tlinletir harika modeli 

I'! Akcaabad ~ Bozkurt 

• 

OTOMOBiL BİRLİÖİNİN 
_.. Sayın Halkımıza ilanı 

Otomobillerimiz düoyaoıo en metin, PD emniyetli tenezzüh otomobille· 
ridir .. Şoförlerimiı kibar, temiz, her türlü ictımai terbiyeye sahih, mes· 
le.kine vazifezine aşık mal sahibi dikkatlı yurddsaştardır ki, birliğimiz 
bunlarla bilhakkm övünr.bilir. kurduğumuz intizam sayesind~ Anadolu· 
muzun her tarafı için nakil fiatlarımız herkcsden daha ucuzdur • 

Herk.esi, pek haklı olarak düşündüren , heyecan, · endişe ve üzüntülere 
sevk eden bir mesele "ardır ki oda uzak yakın bir yerden bir yere gitmek 
için bioectği otomobilin sureti katiyede sağlam ve makineyi idare ede-
cek olanın aklı başında vazifesinin ehli d1reksiyona sahıb bir şoför olub 
olmadJg1 keyfiyetidir. i§te hirliğim;z herkesi hu endişelerden kurtardtk 
memleketimizıte ( Bozkurt otomobil birliği ) ni tesis eyJedik .. 
En yeni ofortto6illerimis Jalai atelyemizJe ki makine mütehoHı•ım ız taraf;ndan tekrar 

t•lırar İnceden inceye tetlıil& etlilir, fren ae tlirek•i-yon "" çeı:n yollartla bil• 
lıatiy•n bozulmaa, malcin.-ini itlare eden ıoför altındr k i otomo iJilini 

luılalliyla 6üir, ofoıno6il tlirek•iyondak ı ıolöriınü tanı • • • 

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

Emniyet ve itimadla seyahcıt edeceksiniz ... 
llERKEZJ: AKÇAABAD. ŞUBESi: TRABZON Gasipaıa cacldeai N'I 3 

~-.:,.;·:~~.....4-,a.;-- il 



ABONE 
Seneliği 500, Altı aylıtı 300, 

i~ Aylalı 175 krıraı 

YllıllYOL 

NOSHASI 
4 Kunıştur 

4 Sayfa 

ilan •atırı 15 Kara~tar R•lclamlar 
po:arlıta tahidir. 

Çar§amba, Cumartesi Günleri Çıkar GAZETE ve BASIMEVi E•lıi niıaluılar 20 lıaraıtar 

Atif Sarilıanııı eövlevı 
,/ 

-Bıı tarafı birinci aayfıda
re Te kabul eciilmiıdir. Bun 
lardaa bııka kengre umumi 
ruıDameaindt ( odaların ka -
aaa 'fe 11iıamaameleriatle ti• 
diye kadar tecrl belere iatina 
dea yapılmaıı için deiişi1dik · 
ler, ae ribi aaballerde oda 
•e boraaların \alrakılmHı, Ye 
ticaret odaları ( F onds ) u 
olar•" birikea paranın en 
faydalı kullaama yolları, me· 
ıaduaull ıatıılar , (•arantaj) 
umumi mağazalar rasyoaellcş 
dirme ye iıtaadarizaıyou, 

mealeket için.la 'fe dışındaki 
aerıi ye panayırlere ittirakio 
temini, deniz altı aenetlerinio 
iıtiımari ) ribi çok faidcli 
menalar iıeriade uzan rapor 
lar lıaaıarlaamıt Ye umumi bey 
etia bazı lluıaılar mlaakaşa 
edilerek kabul edilmiıdir. 

"" Bittabi amami lıeyet karar 
ları Yekiletiacede tedkik 
edilaekdedir ltaı •ekil 'feki-
letince yapılaa11 icap edenleri 
derhal yapacajıaı •e diğer 

•ekiletleria alakadar olacağı 
itleri de takıp ettireceğini 
beyanatında ıöylemitdir. 

Jlemlekatimiı içia çok 
ehemmiyetli kararlara bağla•· 
_,, olaD itlerİll yerine fctirile 
ceiiae ıüblıe etmiyerek inli • 
ur edebiliriz. 

Türkiyede ka 
dın ve gençlik. 
-Bat tarafı ikiaci aayfada-
iti/ıara alınına bu harekatın 
pelc büyfılc bir eheMmİydi 
oardcr. Falcat hükumet müm· 
kün olan •n kcaa müddet 
z.arflnda aanayileıme ve ~arp 
lılaımaya mani •lan enrelleri 
yılrmafa lcarar . oermııdir • 
Her yıl ilk baharda « çocuk 
hafıoıı » kutlalaıur. Ba llaf. 
ta iç inde yapılan mera•imler 
de, •ayıları ııanden pne ar-
tan erlcelc •e kez iz.ciler mu• 
hi .. bir •e•/ci •lırlar. Diler 
lı6flilı •elıteplilu iıe ieyas 
yalcalorı temia ıiyalt oe ya 
6"i önlülcl•r ıiy•rl•r • Spor 
m••abalıaları yapılır, analar 
babalar, lconıerlere ıarden
partil•r• daoeı •diler. Tarki· 
yede M•kt•p bundan böyle 
maayven 6ir hilıiyi •z.berl•· 
t•• hir y•r delil. çocuia ita 
yatın oe ~alııma11ua ne old•· 
pna öfreten iir karum ola· 
calıdır. Bütan hrı defiıilcler 
ıimJi,e k•dar en •ılıı ballarla 
nmUehit ltir ıe/ııilıle lıalan 
T6rlc aile laayatına J.a bita· 
llii tHirlerinl icra edecekdir. 
Bupn ifin bu luıflar ı•vı•· 
miı Jetildir. Fakat ileritle 
Avrupalı ltemıirelerinin yap· 
mala muoaffalc olmadıkları 

'eyi Türle lcadınlarırun baıa· 
raeofına inanmalıcla kabil 
deiilJir; Yemi aile baıuu. 
••lıİ lıa11oetila mult.ala:ıa ede 
6ilmtlı '' ayni zemand• lıen 
rli m•ıtalıil laayaClarcnı koru 
"'" ,,. inlıt,al ıtıirmcll • . 

ı\facarlarla 

Klerink 
Anlaşması 

Ankara - Tirlı eliı 6aı 
kanlıiıntlan 18 •İ•an S:i4 
tarihli Türk Macar ticaret 
anlaıma•ı ile bu an!aım•nın 
deoami müddetince uzatılmıı 
bulunan I Ata•to• 933 tari· 
hli hluin~ anloıma•ı 31 tem 
muz 935 ele meriyetten ~ıh· 

malt üzre fe•h olunmuıtur. 
Yeni anlaıma ifin mur.ahe 

reler baılamak iı:r:.eredir. 

Sade yağı 
eksiltme 
temdidi 
Lise direktörlüğün.den: 

Acık ek•itlmeye kon•lmu, • olan oe muhammen bedeli 
beher kiloıu 57,5 kura,ıan 
2000 kile oe tutarı 1150 lira 
lılı oe 86 lira 25 kuru' le· 
minal muoakhatalc •ade ya· 
flna talip aalaurmediginetaen 
lcomi•yanca on gün müddetle 
ckıiltme.inin temdidine lcarıır 
oerilıni~dir . 

19 - 7 - 915 cu111a günü 
•aat on dört de Li•e bina•ın 
lla ilaalHi yopılacatınclan İ•· 
teldi/erin maracatlarc· 

Şartnameler bedel•İ% m•lc· 
tebclen alınabilir . 

iskele inşası 
eksiltmesi 

Şarbayhktan: 
lleloı mevkiinde yapılacak 

6026 lira 29 kuraf bedeli ke-
tifli yik iıkeleainin iaıaata 16 
ıüa müddetle açık ekıiltaeye 
konulmuıtur. 

laı aata ait reıim •e ıart 
name örnekleri parasız alarak 
belediye mühendiıliiindeu alı· 
aabilir . 

Eksiltme 22-temmuı -935 
taribiae miiaadit cuma ıliaü 
ı aat on dört de belftdiye eııcü 
meninde yapıla:>akttr . 

Mu.akkat teminat parası 

452 liradır. talipleria ayai gtia 
ve 1&atta teminat makbu:zlarile 
iıkele İDfHtnda ehliyetlerini 
ıösterir veaikalarile birlikte 
belediye encümenine muracaat 
lan il'n olanur . 1 - 4 

Tan 
Gazetesi 

Tan 
Berber salonunda satılır 

K~$E 
~~~ 

NEDKALMiNA 
ff!Rb~~!l',;ğjl~ğ'F,i:;l°~~ 

I~ ,,,. Kiralık ev mı 
1 ~ Erdoğdu camii kar§ı&ın~a deni~e ve ~ j 
U güneşe karşı üç katlı hır ev kıra ya IFI ~ 

İ ~ verilecekdir . Görmek ve kiralamak !.J18 
ııı:D istiyenler Harun la r tırarethanesine Uiiİ 

ını;~~~~~:;;dirler .:.b!!~ ~ 
inşaat eksiltmesi ilani 

EVKAF İDARESiNDEN ; 
p,.zar lupadn camii ıerif yaaınd&ki evkafa aid fu 

rua krşifDıme ve umumi Ye huıuıt ıartnamuine iÖre 
yeniden inıa edileceiiİıden on bet ıüa müadetle ek-
ıiltmeye çıkarılmlıtır . ibaleai 19 • temmuz. • 935 cuma 
ıünil öjledea ıoara e•kaf daireıiade yapllacakbr 

iıteklilerin bidayetde y&zde yedi ·buçuk temin•t 
akcuile beraber ovkaf idareıiae ıelmeleri ilin 
oluaur, S - 4 

Gayri menkul icar artırması 
Köyü 

Dirona 
• 
• 
" • 

" 
" 
" 
" • Kan 

" 
" 
" 
" ,, 

Kuhali 
Kalelka 
Abyon 

" ,, 
" • 

Bacılak 

" 
• 

Mevkii 

" Çalılclı 

" Me:o 
Çalıklı 
Pireli Ça. 

,, 
Çalıklı 
Me:o 
Çaııklı 
meremye 

" Kocamanlı 
Nilor 
Eremya 

" Şana 
il 

Harmancık 
,, 

Kıran yol 
,. 

Kiliae ü•tci 

,, 
" ,, 

Hoı tiimaıya ,, 
,, Barifor 

" " • " 
" ,, " 

Neoi 

Emlctlci arazı 
,, 
,, 
" 
" Tarla fındılı· 

em/alci ara:ıi 
,, 
" Fındıklık 

F. tarla 
•mlaki arazi ,, 
F. calıiık • 
Fıntiılılık 
emlaki araz;ı 

" 
" 
" Tarla F, 

em!dki araz.i 
Trrla F. 
emldlıi araz.ı 

,, 
" Fıntlılı.lılc 

emldki arazı 
,, 
" Tarla otlalı 

" .. 
Tarla 

,, otlak 

l 
a 

40 
41 
42 
44 
31 
28 
J5 
37 
38 

15-/9 
12-16 

3 
4 

2-6 
5-9 
160 

89 
2 
s 
4 
6 
8 
2 
5 
3 
4 

114 
2 
3 
4 
6 
ıo 

Kıymeti Ta. 
Lira K 
38 . R. 
50 

200 
20 

110 
26 
32 

150 
40 
20 
5o 

!05 
114 
102 
40 

F10 
100 

200 
ıso 

7 
60 
18 

100 
205 
430 
100 
43 

262 

• 
E, 
» 

» 
» 

R. 
E. 

• 

48 R 
20 5o E' 
24 55 ». 
26 
17 
24 

5o » 
So » 

DEFTERDARLIKDAN 
Yukarıda ciaı •e aair enafi yaııh rayri meakalaba birer 

senelik icara on bet ıli• mütldatle arbr•aya çıkarluaııdır. talip 
olaalarıa yüzde yedi buç•k dipozitelariyle birlikde ihale tarihi 
ola1l 24 - 7 - 935 Çarıaaba ri•I saat 14 de Defterdarhkda 
oplaaacak koaiıyo11• 111urıcıatlrıı • 2-4 

Gayri menkul icar artırması 
Köyi 

kalafka 
• 
" 
• 
• 

" ,, 
• ,, 
• 
it 

• 
" 
" .. 
" • Abyon 
• 
• 
" • 
• 
• 
• 
• 
• 
it 

it 

• 
" .. 

11e'fi ııra ao kıymeti taltuı 
L.l:. E 

ıamera çalılık, fıadıldık ifteri.lik 78 45 " 
• 
" 
" armutluk 

deria irmak 
k11kaıb 
armutlak 
kuk•tli 
armutlak 

" 
" deri• ir•ak 

ıamera ,, 
armutluk 
ıamera ,, 

" ,, 
" ,, 
,, 

kiliaa üıti 
çepni •ilu 
fırı acık 

ÇiDıi 

•• 
" • • .. 
u .. 

ealiki arazi 51 
haae tarla 41 
aerander fıadık 42 
F. Ç. Çayir 61 

ealiki arazi 
" 
" fıadıkhk 

Ç. Çalilık F 
fıadı.ldık 
••liki arazi 

,, 
" Çayir 

emJiki araıi 

" 
" ,, 
" u 

" ,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, ,, 
•• 

28 
29 
31 
69 
70 
71 
91 

100 
102 

'' 45 
77 
21 
20 1, 
' 11 
I 

48 
Si 
SB 
59 . 
28 
47 
aı . :J 
52 t 

_3/ . ~ ·,. 

JOO , • 
25 ,, 
~o " 
55 ,, .. 
ıoo .. 
100 ,, 
150 " 

8 ,, 
ıs ., 
10 " 

111 ,, 
ıss ,, 

40 " 
ıı " 
4j " 
53 " 
75 " 

211 " 
3i0 " 
30 •. 
20 ,, 1so ,, 
S3 ., 
58 " ss ,, 
35 " 

100 .. 
23 " JOO ,, 
60 " 

~ 75 ıt 

DEF9T'ERDARLıKTAN ! 
Yuk•rada cinı va ıair eY1afı yaıllı fayri meailu'abn birer 

aanelik icarı oa beı ıün mü.Adetle artıraaya cıkarıl•ııtar talip 
elanarıa • 1,5 dihoıitejarile birlikte ilaale tarilai elaa a3-1-935 
ıalı giaii ıaat oadörtde deftırliarbkta toplaaacalı ko•iıyoaa 
maracaatları J - 4 

.. Düzeltme Geçen sayımızda hirincisi çıkan 
bu Hanın ihale tarihi 23 01ac(lkken tertib hatuı 
olarak 25 temmuz çı1u11ı1dır. Düzeltiriz , 

p (P .., 




