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Yurdu H v dan koruyacak 
UÇAKLARDIR 

tehlikesini karşılama yolunda pazartesi günü Uray nıe~ Hava 
binlerce halk tarafından büyük bir miting yapılmış, mitingden 

Hava 
Tehlikesi 

Karşısında durumumuz 
nice olmalıydı ? 

Deferli baıbalcanın fok 
önemli aöyleoinden aortra yar· 
dan her yönün4'4 laaoa tehli · 
ka.ini önlemelı yolunda gc· 
celi ;ündüzlıi falıımalar, uı• 
raımalar olıiaıana lııoanf la 
du)'uyor ue gö1ıiyoıu:z • 

Heri& .. bilmiı oe anlamıı 
dır , ve herk .. in bilmif •• 
anlamıı olma•ı gerekdir ki, 
haoa t.ehlılıc•İ demelı , yarıl 
tehlilı .. i , nama• telalilıe•i , 
mal tehlılıeai , can tchlilcHi 
ae mekdir • Bundan ••nralıi 
•G11Qıları11 •onuca Jaaoada 
halledil•cek , en bıiyıilc ıelali· 
lceter haoadan gelece/ıdir • 

Saoaı buılar haılamoz , 
11auaaoıı cela•neemler yafa• 
ca• , ha11adan cehennemler 
yogmama•ı i f i n laaoalar 
korunacokdır • Tedbir alma 
yolanda n•lıadar atılı daora· 
mr8cai, t11/alılieyı oliiiİlar u.siİi· 
lı..ı.:l~rmıı oldcai•• Telalıh· 
ter öze• tieıııl 6•n•ldır, telali· 
lte,erli•n lcoranma ııi , tela· 
lı1tcyi ö11lemell yolandalıi 

6deo. d., laıf unatmamalc ••· 
relıdır •ı , 6•n•l O• lıapaal 
oiaca•d" , 6•n•l 11• lcap•al 
o'mıdıdar. • oı.z:ım , her ııa• 
oiaazu •"" bu •ıde de •ör• 
auauma.z: ve zaman zaman 
•öıledlı•mıa ue daım" da 
•ôyl.lycceaımaa bır noluan 
uardır : Jnan•diılı , h•yeca.n 
nzldt. H•r y_ard ''' 610& C>u 
;yard•al ııı ae tuıuo lıaldır· 
malı ıpn gtnei o&r clııi , fo· 
kat ondan daha önce de 
&fden gelen o• daima kayna• 
yan bar la•)'•c•n 6erelcdır • 

itiraf etmeliyıa lıı, bu hd· 
yeccın ;yok4ur, U)'Umo.lld•dır, 
u,umu1&1u , u,.atıd111uıdur , 
uyayon ou h•1•canı uyandır· 
malı lciaımdır , lıud•al İl''', 
lıad•ııl laeya.cdnıa konıııatar. 

Nifin yol&dur, ••fİn a;yumaı· 
cıur, oe nıfın en ııerdii H 

manında oıte : uvonmıyor , 
uyanamıyor bu heyecan, b• 
Hbebterın gahini alma• b• 
•litanlar ••• 

Bu İf, birdenbire yapıla· 
caJc, baıordacalı bir İf tlcfil, 
falcat hemen baılcınaca• bir 
iıdir I Yurd•a' ödeoler 11.atl· 
•al o• 11.ap•a' laeyecanlorta 
lloıarılır • 

Trab.aon, luıba•it• )'Ô)'IİA· 
den hi~ de 6«ri delıldir, an· 
ca• mara.aı bulmalı , ıörmelı 
drıymalc gerelıdir. Yopılr calı 
i, badar I 

* • • 
Sayın ilba)' vekilimizin 

ııltlili ıiınılcn heri hıa fl•r• 

halkımız tarafından teberrulara başlanmışdır . 

Atatürk 
Bursada 

Bar•a. - Camar baıka • 
nımız Atatürk bugün •t. 15• 
lırıtlar 1ıöı klerinde İ•tirahat 
ettikten •onra. alacla.ia çık· 
mrılarJır bar•:a laallıı Atalıir 
ke /ıaouııaıa11tlan Jolayı fOf 
/can bir ••oinç içindıedir • 

Bar•a - Atatürk orlaan 
•aai iarıik oe yeniıe/ıir ü.a3-
rinde11 dıi11 Bar1aya gtılmiı· 
lerdir lıöılılerinde lıı•aca elin 
lentlilıten ••nra çekirgede 6:r 
6•~i yaptılar ba arada ealıl 
lıaplıı:ayı •eadiler • 

italJ a deve alıyor 
Loratlra - ltalyon iıyar• 

ları ıaralıntlan la~la mılııar 

tla deoı aatın alınma11 il.zeri 
ne laiılrrimetin oritjeye deo• 
çıkııını 7a•alı ettiti tlilıliril 
melııetlir • 

Mitat Aydin 
Y e•i aa7law•z llitat AJ• 

eli• camlaariyet Yap11n1 ile li 
muımız•ıelmit Çorub aaylay 
lari1le birlikte rize1e ~eçmiı 

dir ıayla•(mız birkaç ı&a ıoa 
ra ıelırimize ıelecekdir • 

Yağmur 
Ve Orüuler.imiz 

Sea J•imurlu her çeıit 
ürü• içia çok fa1dah olmuı, 

fıadık •• tütialer için artık 
tehlike kalmamııdaı· Kurak· 
daa buaalan mıaır iriDil de 
geüıme;e baılamııdır • 

Ba yal mwr iriiaüaiiD bol 
elacajı tabmia edılmeatedir 

ıeçea Ja! mııır az Jetitdijin 
dea köJJi a1lardan beri yiye 
ceji m11111 yükaak fıatla al 
aaktad••. ı"n ıüulerde fiat 
Jiikıelmitdir, bir kilo mı•ar pı 
tia para 7 kurup çıkmıfdar. 

m•I• ftılııJııı haoa ıehlilc••İ 
iıine Iİf Jörı 6ıinden heri 
la•rlı•• •atılmaktadır. Birbiri 
nin o•rdilini a.s gör•nler 
f•lıtl•r· ancak, meHle cu o• 
ya fOlı o•rmelcden dııluı önce 
fOlı laeyeca11la oermelı, if tl•n 
ı•l•n bir inan o• heyecanla 
/ıoıaralı oermelıtlir. heyecanlı 
a.z oerm• ' he.,ecan••~ fOk 
oerıraekdM laif /ıaılıa yolı lıi, 
daha fOlı 6 .1em tqır. dara• 

1118 lln lıerl•Y• yıilc•cltib f. 
,_,ııd•n yfırilm•I• 6aıladılı• 
ilan aonra iı 6itmiı •117ıla.• 

6ilir • 
Bıl&ir Silkdli BiKiR 

Mitinğ 
Haoa ıehlilıe•ini lcarıılarna 

yolanda pazoırteai pnıi •aat 
14 de aray alanında binlerce 
hallı tarafından bir mitini 
yapılmııdır , 

Mitinfd• • hakalı laalıimi 
B. Narinin oılu i•tanbal laa· 
kalı falıültHinden S. Bil••• 
malal 6azi Numan Sabit , 
Lin 61r•lmenlerinde Abdal· 
lala, laao11 tehlikHinin o• ona 
lıarıılamanın önemi yolunda 
a6yleoler •övlemiılerdir. 
Miıin6 bir •aaı •iırmiıdtr. 

Köylülerle 
konuşma 
Mer•in- Halle pa,.ıiıi o• 

hallı eoi iiyelerintl•n tloldor 
b«ytar lcültarcü eleonomi aa· 
mcını tarımcı Uf alıcı oı 6aı· 
lı.a erıilı adamlardM 6ir P· 
rap Merainın ııöane oe 6el•ı 
lııelilı lıöylırine •İtlerelc )'Iİ~· 
lerce lıilylü önünde ço/ı fay• 
dalı lıonaımalaı ,.,,m11lar 
•• ,,.. ..... "" 1 ...... ...,._,, 

lttrtlir • 

iç bakanı 
l•lan6al - Bu p11 •cı6a 

laleyin Anltaradan ı•Arimi• 
••lmiı olan i~ balıartı Şülcra 
Kaya ba ak,am lci on ••llia 
oapara ile 7alaoaya •it miıtlir. 

Susuz 
Kalmışlar 
Yeni cama mahalle.i hcı/. 

lıı yine •a•az kaldıfından ıi· 
lıtiyet etmektedir . Sa yolları 
boz.almuı, ~eımeler keailmiı, 
halk •aıaz lıalmııdır . 

Bu dertlerine dava olma· 
ıını, yani boz.ulan •u yoluna 
ooartı6 ~sımelerin alımaı•nı 
t•min eylem .. ini uraydan 
rica ediyorlar • 

iki ay 
Hapis 

Ankara - Çicek ha•talı. 
fından dolayı lıordun olt•n· 
da olan Afyon oilayetinin 
emirdal Jca.ıoa•ına ballı gö1· 
nalı lıöyiinden hayoan kap. 
raralc ha•talıı•n bayat nahi· 
ye•İn• airayetine Hbebi )'et 
o•r•n ıilynak lı61ünden ar1k 
oila ilci ay· hapi• oe para 
cem•ına mahkü111 olmuıdur. 

Dila akıaa yenicuma 
maballeıiade bir h1t1ızlık 
yakua olmuı, lııraız, girdiii 
eYden bir bat çarıafı ve bazı 
etya ile ıekiz lira çaJmıtdar. 

Hacliıe poliıia talıkikabnda 

dar. 

Hava kurumu toplantıları .. 
Teberru edenlerin adları 

Haya teblikni•i inlemek 
yolaadaki toplaablu ••11• Ya 
li Yekilimiz T. Demirkuın 
baıkanlıiı albnda deYam et 
mektedir cumarteıi ıünl yapı 
laa toplaabda ko•iıJonaa 

buadaa ıoarakı ı•ht•• rolla-
ra hakkmda J•pılaa koa11tma 
lardaa ıoara pı zartui ıll•I 
J•pda cak mitinıia .... tarı 
kararletdanlmq bu•daa •oara 
itaro baıkam Azmi Ôzer ile· 
yecaala ıideri uuıada ilkte 
benuu J•P••ı •• ba ıaratle 
teberralar ba1lam11dır ı~ 

ıüaden l.eri J•pdu teberr11· 
lan •ı•i•J• JIUIJOra&: 
Lira 
l 00 Aımi öıer buo baıkaaı 

,.AYukat 
300 Mehmet ıalib baci ali ba. 

fız ıacle tecimen 
So Haıaa kareaia zade te. 

Soo Ruhi aral parti baıkam te. 
Soo Ali Balta zade te. 
Soo Riittü Ye oiallara lııeldr 

efeadi oila te. 
3o Hlle1in kHeaia ıade te. 
So Ali bqir otla laamamcı 
25 Emrallala ıelair ali ııclı tı. 
25 Sabit ,. te • 

:ıo Zıhcll 1alia •ta•t 

1e Ali ıalim bel ar zade te. 
SJo Oımaa Akçaı te. 
2f Alamet Sabri bekir o. te. 
3o Namık Baba te. 
25 Abmet ıara ahmet z. te. 
2o KAmil mmbı1ık oğlu te. 
So Mehmet dilaver oğl ve 

Hüıeyia deıvit ojiu te. 
2o Mutafa Bekir o;lu te· 
2o Şükrü cehreli oi;lu te. 

loo lımail Alemdar o , te. 
Jo Ha .. a Altmış.iört o. te. 
5o luan topal •ilu te. 
2o lıtellmet oımıa dayı o te. 
5 Necata uılu te. 

aa y akub yakab reis z. te. 
2o Aıi Erzurumlu te. 

6 Şakir yavri ojlu te. 
3o lbaaa iıa zade müteabbit 
5o Temel Kaaım oilu ,. 

liaşbakanımız 
Deierli ba1bakaa1z rene 

ral İımet İtönüaüa ııırımıza 
ıelmeai yaklaımıtdır. her ta· 
rafta hazırlıklar baılamııdır 

Sergi 
Şaramız tecim •e endüıtri· 

oda•ı tarafından baıbakanımı 
za T rabroaun ekonomik duru 
maau göıterebilmek için lıal 
kevi ıtlonuilda bir 1erıi ha 
111.lamakclaciar • 

l"arı şaka 

Ne yapsın 
Uray ? ! 

Geçen gün sayın ıubayın 
aizınclan işıtdim : 
- Uray iş' rine biç dokun· 
mı yan tek t>ır (Y enıyol) işte 1 

Mas sın•n üstünden ahb 
uzatd ğı ( Yeniyol ) u açdım 
evirdim, çevirdım, g~rçekden 
uray işlerine dokun n ufak 
büyük bir yazı buJ~madım. 
Ben, gazeteyi evirib çevirirken 
ııarbay, iiiler yüzle ve ıca bir 
ıesle aöyliyordu : 
- Nafıle arama, bulamazaıo, 
çünkü ben de evirdim, ç. vir· 
dim, ·hem bulmak, umuduyla 
evirdim, çev,rdim, ve itte 
onu, Uraydan , Uray işlerine 
dokunmayan tek bir Hyı diye 
burada ıakh)oıum .... .Söı bu· 
rada bitmitdi .. 

Söz baraqa bitmiıcli ama, 
iş bitmiı değildi, oe belli iıil 

ki, bu duruı oe bu durum 
bir tarJaayııdan, bır ba.rııdan 
:.iyad• bır mritcırekedir I fa• 
k"t durur mu el uıafı, «Ye· 
niyol» un baaımeoine •aldan 
•oldanyine ıikayeıler yağma· 
ya boı adı .. bakdım, banların 
tümü bin bir kez •ÖJl•nmiı 
ıeyler • iıte İflerinden bir 
kaf• : 

Su•uz kaldık I 
-: Fırınlar ıirket alda 1 
_ Uray o• yapı ya•a•ınG 

aykırı yapı yarııları dcoam 
ediyor ! 

- Ekmeklerin içind•n 
fare pi•likleri fıkı')'or ! 

- Çarııda pazarda lıa• 
munu11 •afılılmı bozan bin 
bir çeııt durum oar 1 
- Ekmek ııı böylece baııboı 
bir durumda _ıirıit ridecek 
mi? 

Göıiıyo auouz ya, hep ıöy 
le amış, tek.rerlaamış, · fakat 
oldu"Jarı )erde kaim11, tek 
notun ilen gitmemıı itler 
bnular ... 

Uray ne yapıın, banıi 
biriyle ufıraısıo bu itlerıa ? 
ıSözıehmı, fareler hamur tek .. 
neler& içıade cmt oyaayorJar -
aa, hoı onların baııaa da ge · 
ce ıabah;. kadar .,bırei _zabıta 
memuru dikemez, ve yapı 
yapdıraalar, yol hAklo verme-
den ışe baılar ve )'spıl.rını 

kurariara ' oolıııra xoılak aöı. 
terio ııleriai durdur ... nıaz ya J 

Şırket oidukdaıı ıonra 
fırınlilr&D çoauoda lfcıier ıısaz 
kaldı, bu iııiz kalan işcıler, 
fareleri bekleıeler kııyamet mı 
kopar aaaki ? Yapı iılerıae 
ııelince, denildığı zıbı kanuna 
aykırı luarckçlae olluaa vaıa,11 
düzeltıo.cck olanlar clüzdt.;a ? 1 

BEN 



.. 

.Sayfa 2 

SER G i 
Seaelerdeaberi ıarımız 

ıeaç kız Ye kulınlarıaa bir 
ilerle•e kaynaiı olagelen 
( A1rt aile biçki •e tiikiı yur· 
da ) ••• bu yılki ıerriıi 
13-7-935 cumartesi gunu 
ıaat t 4 de pırlak bir törenle 
açıldı .• 

Şimdi uzun Ye eaaıh bir 
çahıma ve çahıdırmını• la11 
Yerimlerile bezeli geniı aergi 
ıalonuna geziyor uz. Ve iıte 
her parça•• ayn bir z.e•k ol -
ıan bir iacelik taıayan iurler 
( Eser ) biz aanatkir ellerde• 
çıkclık der tibi ta• bir ıurar 
la sıralaamıılar... ilk adımda 
önümüzde dera bıılaagıcı 
ilk öiretme köıeıi ••r : Türlü 
tirlü cebler , opal Ozerine 
muhakkak iri ciddi bir uiraş · 
manıa izleri tam yirmi türlü 
ajor, yamalar ve saç örgüleri 
var. geçiyoruz : OkurlarJn 
aldıkları metod iz.erine yapıl· 
mıı pek ince ıılerle bezeli iç 
takımları, aplike ve fıltre üze 
rine ıababhklar roplar, ıpor 
roplar Anapa aıtaJarını kıı 
kaaclıracak kadar ıtbel ciikil-
mit ıapkalar tanakarlar bir 
amatör elinden deiilde ea uı 
ta ellerden çıkmıılar gibi 
küç.iicük bir kuıur olıun taıı 
m•yorlar. İlerliyor ve bitiıık 
odaya giriyoruz. Pıjamalar, 

reptetambr ve erkek gömlek· 
lerile ıialii ~bir oda buraaı. 
Solda tebrimiz. biçki ve dıkit 
JUrdlarsmn biç birinde görme 
di;i•&z kurulu •• yarıya ka • 
dar ciok•••Uf bir balı tezıi· 
lu .. Ve itte lıerbiri ayra ayrı; 
ıonaaz bir zevk ve maharet 
aakh7orlar keaclileriade. Kö • 
t•J• aerpitdiıil•it bir aw ü 
defter : lciatle biçkiye ait 
ta• elli parça metoca ıııJiyen 
talebe metod defterlerı ... Çı· 

lu7or •• yme ilerli7orm: Önü 
müıd• ıalaicıleriaı baıdıracak, 
kıakaadaracak deyin mabaret· 
le yıpıbp içli bar zeykleaı • 
ralaamıt yapma çiçek aeriİ•İ 
yar • Öyleki : Bütün b•alaıa 
hayra• lıayraa .bakmak ve 
yapıcılarını candan takdir 
dea alamıyerum kendimi ... ve 
itte bu fevkelidelik içinde 
aeriİJİ ıez.miı ve bıtirmiı ohı · 
7oruz. 

Son ıöz oluak dokuz ay-
lak bir • çabtdırmadaa ıonra 
talebeleriai terzi ihtiyacını 
11aatduracak ve bütün ıiyim 
itlerini kendileri yapabilecek 
kertede daha ; doiruıu 
ta• bir terzi olarak yetitdi -
ren, illmiı.e ıapka ve yapma 
çiçekciliii ilk ıetıren ve onu 
ıoa kerteaine kadar yiikaelten 
ıaJıD yuıd müdüreai bayan 
Kaclriycyi De kadar kuUula -
Hk, ba dokuz ayda yaratdır· 
tlaia epiz ıersi1i ne kadar 
meclla etsek aımr. 

HALiT MUZAFFER 

·Maç 
Bafra - Birinci a•urenin 

ıon maçı dün kalabalık bir 
,.7irci önünae yapildı. Sam· 
,.,. idman yurdu G•nt; ler bir 
liti idmanı ıılıra lcarıı iki 
il• Spor Bafra ıpora ikiy• 
''"'' b•ıl• )'endiler • 

Bava kurumu 
Bafra ::!:. llcemi~a• 11• 

lı6ylerılı haoa lcuramaaa iiy• 
1•lılma iıi pn ı•ftİ'f• j•· 
raif lımıldıdir • 

Dil .. . 
ışı 

Klavuzlar basılı yor 
Ankara - kültür bakan 

l1iından: türk dili araştırma 

kurumunca hazırlanan ulus •e 
ve diier gazetelerde neşredi· 
len oımanllcadan türkceye kla 
vuı.un katma deiiştirme ve 
düzeltmeleri ayni 11la ıöre 

yine adı geçen cemiyetce ba· 
zırlaamı, olan türkceden os 
manhcaya cep klavuzu da ba· 
ııma verilmiştir bu iki çeb lda 
vuzuna baaım yazım ve satış 

gibi her türlü telif hakları 
hakkı telif kanununa göre 
kültiir bakanlıiınca tiirk dili 
araştırma kurumu adına teacil 
edilmiıtir türk dili devriminde 
doiru yol göstericilik ödevini 
yapacak olan bu klavuzların 
satışa çıkmasını beklemek ge 
rektir okuyucularımtzın bu dev 
rime olan temiz ilgiıinden ve 
içten bağlılığından fay dalan 
mak iıtiyenlere karıı türk dili 
araştırma kurumunun kanun 
yolu ile hakkını aramas1 tabi 
idir • 

Celal bayar 
Moskovada 

Mosko•a - Celil Bay~r 
beraberinde bulunan zevat ile 
17'7 de buraya g~Jmişlerdir 

kendilerini iıtasyoada dıtarı 
tecim halk ko•iseri bay roz.ea 
lotı ile aiır sanayi komıer 
muavialerı B. pıatako• •e m. 
B. aıanovitcbidiaari tecim ko 
mıer muuini b. eliava dışarı· 
ifleri komıerliii birinci şark 
departmanı ıetı B. tıoukeıman 
tuıcıtroi dirktörü B. ıolotarev 
Türkiye büyük elçiıi Bay Ze· 
kii Apaydın elçilık ileri ıelen 
leri moıkavada buluaaa türk 
mübeadiıleri ve lürk koloniıin 
dea bir çok kimıeler kar,da-
mıılardar • 

Muğlada okuma 
Muila - bu yal içinde 

bet ıınıfh ilk mekteblerden 
2:.L6 erkek 123 kız. çocuiu ıe 
badetoame almıştır • 

izmirde yarışlar 
.., İımir - Dün İzmir biıik· 
letcıleri ıle ankara biıikletcile 
ri araaında 80 kılometrelık bir 
yarıı yapıldı albay kazım Dıri 
fıin nezaretı alt1oda yapılan 
bu yarış çok heyecanlı oldu 
yarıı ıoııucu §Öyledir ankara· 
dan Talat birinci az bir meaa 
fe farkı ile Nıyaı:i ikinci iı:mir 
den kizim üçüncü .~ 

ızmirde güreşler 

lı:mir - öiledea ıoara 
alaancak alanında macar iÜreı 
cilerile iÜreşcılerimız. araı,oda 
ikınci karşılaşma kalabalık 

bir ıeyirci önünde yapıldı ıü· 
reı f edarasyoauoua yeriacie 
verdiii bir kararla iımirde 
yapılan bu muıabakalar halk 
tarafından büyük bir ilii ile 
takib edilmif karma mübtelat 
takımımız O • kaııı - 7 ıayı 
ile macar iüreıcilerini yene· 
rek büyük bir baıarı iöıter 

miılerdir • 
Bafra tütüuleri 

Bafra . - Tütün ürünü 
yafmuuaz.luk ııkıntıaı -İfinde 
iılı ürün iif eünden beri Bal 
ra ve cıureainde diiıen le· 
yiali 1amurlardan faydalan• 
m&f o• elıicilerin 1faıinü ıiil· 
ılirmüıaur • 

Hergün beş kelime karşıhğı 

- Kırk ikınci Liıte-
1-Katl - ÖJü 

Katil - Öldüren, ölitcü 
Cinayet - Kıya 
Cini - Kıyan, kıy:ıcı 
Örneklu: 

l - Kadın yüz.ünden öl üt 
il - Ölütçülerin ıonu ö-

lümdür. 
111 - Büyük dere kıyaıını 

işliyenlt"r tutulmuıdur. 
2 - Hasret - Özlem 
3 - İıtiyak - Göreıi 

Müştak olmak - Göreıi -
ielmek, röreaimek 

Örnekler : 
1- Özlem ve iÖresilerle 

aize aaygılarınu auaarım. 
11 - Sızi göreıim geldi. 

Atatürk 
Bur s ada 

Buraa - Atatürk bugün 
St. 16 ya yirmi kala caddtt· 
leri dolduran halkın alkışları 

ara11nda şehrimizi ıereflen 

dircliler doğruca cekirge yolu 
üzerinden köıklerine gittiler. 

Habeşler 
italya hakkını müdafaa 

edecek! 
Londra - Yetgeli ulahi. 

yetli ceoenlere 6Öre İtalyan 
habeı anlaımazlıfının kota· 
r'lmaıı ifin ulualar ıosyeteıi 
konıeyi tarafından bir hakem 
ıöılerilme•İ yeter •örülmiı· 
yor o• meaeleye konaevin el 
atmaıı ııerekıiği •ôylcniyor 
bunun için de İtalyanın kendi 
laaalcmın mudafaa•ını it.on••· 
yde yapacaiın& açıkca bildir 
mui lazımdır lconary toplan· 
maaan önce anlaımazlıtın 
barıı yoliyle kotarılmaıı iç in 
alanı hazırlamak üzere ita[. 
1an fran11~ ue İngiliz aele-
ıelerinin toplanmaıı mahte 
meldir • 

italyada 

Yine silah altı 
sözleri .... 

Roma - Dotu afrika•ı 
ifİR yapılmaktn olan ul~r· 

berlik proframı ; biri piyade 
ve öteki mılıı olmak üzere 
yeniden on ıkı fırkanın ıi/6.h 

altına aiınmaaıle bıtmııdır 

bu aiiretle beşi pıyade ue beıi 
milıı olmalı üzere on fırka 
ıeferber eciilmıı olmaktadır 
piyade fırkaları on üçer bin 
ue mıliı fırlıalarıda onıır bin 
kiıiLıkdır . bundan bo.ıka •o· 
mıılideki yerlı kuuueıı., de 
·otaz beı bın .iciııye f &karıl· 
mııdır yatların yapılmaıında 

kuilcuutan iıci •ayı•ıda kırlı. 

bındır burada .. ıöyl•nilai6ine 
ıöre hazırlıklar biter bitmez 
JJ. Muuolmi eritreye bir 
tefıiı ııez:ı•i yapacaktır • 

\' apurcularımız 
Ankara - Romanyada 

bloke alacakları olan tüccar 
.,. oapurcularımız.cn bir an 
euu•l Türkol İ• merkezine 
ıubelerine oeya ticaret odala 
rına maracaaıla ba matluba· 
tın hanıi tarihte •ahlan mala 
ueya navlona ait oldal•n• 
paranın cinıini mıkıarını Ro• 
manyaaa hanıi bonlcada hu· 
lunaatunu bildirmeleri iıt•nil 
mıl&t•dir ~ 

4-Zühul etmek- Unutaamak 
Zühul - Unutsa 

Ôrnek : U utsa ba~ıılaaa 
bilir; savaa ( ihmal ) hoı 
iÖrülmez. 
5 - Em.enet - inam 

Emanet etmek-laamlamak 
Ö rnek : Atatürk'üa genç· 

liğe en büyik inamı, cumbu • 
riyettir. 
- Kırk üçüncü Liıte 

Muvafık, mutabik - Uygun 
Mutabık - Uyuk 
Ö rnekler : 
Fakirlerimiz. biribirjne llJ 

ıuu değildir. 
Hareketiniz kanuna U)'iUD 

değildir. 
Bu maaan10 ayakları yer 

lerine uyuk dciildir. 
2 - Müeyyide - Berkite 

Örnek : Bütün kanunlar 
devrim aavgasının birer berki 
tcsi olmalıdırlar. 
3-Mükafat - Öden 

Örnek : Hayır ve biz.met 
işlerinde en büyü" öden, vic 
daa r2hahdır. 
4-Satah - Yüzey 

Örnek : Akşam üıtl, ıu 
yüzeyindeki ıııa ( muıi ) kır 
ışıklara daldım. 

5- Münavebe - Sıralaıma 

Örnek : Gece nöbetçileri 
artllanndaki ııralaşmaya iÖre 
çalııırlar. 

- Kırk dördüncü Liıte 
1-Müıabede - Görüm 

Tarzı rüyet - Görüf 
Örnekler : Son Almaaya ıe· 
ıiıiodeki göıümleriniz bakkıa· 
da bir konf er anı verir miliuiz ? 

Bu meselede örütl leri•iı 
ayrıdır. 

2-Mecmua - Derıi 

Öıaek : Niçin bizde fikir 
dergıleri aı çıkıyor ? 
3 - Mazannei ıu - K.aralı 

Örnek : Dün tutuldupau 
yazdıiımız. adamın karala ta -
kamından olduzu saptanmıştır 
4 -=Muaf - Bağııık 

tluafayet - Baiıııkhk 

Örnek : Gazete kij'ıtları 
nan gümrü"' bağıııklıiı kalkta 
S= Muayene - Bakı 

Ksrkbeşinci liıte 

1 - Muhabi Aylar 
Mubbır - Duymaç 

Örnekler: 1 Tan ıaıetaai 
nin Loııdra aytarl bildiriyor 

il - Gneteleria tehir 
duymaçlara v.rdır • 

ll - Mukavemet - daya · 
nık, dayanım 

ç; Örnekler l - bu kayığın bu 
kadar yüke dayanığı oldui•• 
dan ıüpbelıyim • 

il - Müvezzi 
Tevzi 

-,.daaı maç 
= da;ıtam 

dai1tma 
Öınekler: 1 - Gazete da· 

iıtmaçlan açık göz. olmalıdır· 
lar 

11 - Türkiye i•z.eteleri ke 
adı aralarında bar daiıtım,6r· 
gütü yapmak fıkrındedıder 

4 Nekabat eyiaelik 
Orneil: liay .... eyıaelik 

devrıaı aeçumek üzere iatall 
bula gıttı • • 

5 - Namzet Ada1 
Ornek: .ıelecek kurultay 

ıeçımınde aaayhjınız.ı koyacak 
mıaııuı ? 

Not ; Gaıetemiz.e &önderi 
!ecek yaıalarda bu kelime!eriD 
oıauanlıcaiarı kullaaılmamaaıaı 

rica ederiz • 

Dı§arda Türkiye 

Türkiye 
Reisicumuru -
nun beyanatı . 

- Peater Lloya -
Bir in,iliz, 6azeteai 1 ür· 

lıiye Rei•i cumurcı Kamlil 
Atati,.lıün, a,.ıulaıal durum 
hakkında cok enteraıan bir • aiyevini kayd ediyor . y c kın 
bir 6•lecekte ıaoaı tehlikHi 
mevcut olup olmcıJıtı •orp-
•una lcarıı. 1·-arkiye Rai•icu· 
muru ceoap olarak aemiıtirlıi: 

- Yolun bir geleçelden 
hah• etmeliyi~ , finkü •aoaı 
tehlikesi bugünden hepimizi 
tehdit etmektedir. Avrupanın 
duruma, bir lıaç a)' eooelkin· 
den daha kötüleımirtir . 

Bu kadar nuf azlu bir deulet 
adamının ağzından fıkan bu 
•özler, her halde te•kin edi· 
ci olmaktan az:akdır . Ancak 
aıafıda ya .. clıfımız: ıekild• 
de1Jam ed•n diyeo ıonuna 
kadar okandafa zaman , bu 
hiH hafif leyor : 

- Mümlıün ola•ta katlar 
•uratle ıaoaıa karıı hir or· 
6anizaıyon karmak, lôzımdır 
Lozrın maahed .. inin imzala11 
maıından beri , meoc•t ıart 
lar o kadar aetiımiıtirki bu 
pn Türlciye, Çanaklcale bo-
iazının tahkimini iıtemelı 
mecbarini hi• •tmiıtir • 

Saoaı t•hlilı.,inin bu pn 
bil• meocat eldatu hakkında 
Ari p•uimi•t diyeoin Hbelli 
ba ıözleraen anlaıılıyor. Tıir· 
"y•nin malııadd•ratını idare 
eden adamın alakadar oldu· 
ia m .. •l• , iter ı•yden eo11el 
Çanakkal• boıaamın talalci· 
miair • 

Tarlciy• •oo•lc• a• höyl• 
6ir talepte hulunmaıtu. fakat 
oır çok antla1ma11 lconaıa 
eraalu•tıl m~lcer.l•r ara11· 
na ahlaıtı ~amandan bari 
hif bir ~aınan ba l&adar lıuo• 
oetl• if ad• olunmam'f tı • 

T ürlcire Çanalclcale bofazı· 
nı ta/akim etmei• müıaad• 
alanmatlılı takdirde batı ta· 
rafından tehdit olunacafını 

•anıya•. Tflrlıiy• balkan bir· 
lifinin üyeai olmalı itibar iyl• 
Yananiıtanla mütıetifktir. 

Türkiye , batı tarafından 

hallıan birlitin• 6ırm•yen 
yeıane lcomıaİ11 i•• Bul•a· 
ri•tanaır .• Halbuki bulıariı· 
tan., muvcut ıartlar ıf inde 
uzan bir zaman ifin T ürlciy• 
y• lcarıı yapılacak bu t•ar· 
ruzun ıetircc•Iİ telalik•l•ri 
ıöze alamıyacal&dır • 

Başbakanın 
Nufus say~mı hakkında 

ilha yhk1ara ..-mr i 
Aakara - Baıbakan lı • 

met laöaii ıeyalıatı eanaaıacla 
Diifaı ıaJllDI Aaalduada ilbaJ1• 

lıklara ataiıdaki emri telıraf 
la vermiıaar. Doju vdiyet!e 
rinae ıezi e1uaaıada ,nüfuı 
ıayaan hazırlıkiaı 1ıu takıp edı 
1oram. Yapılma zamam yak 
laıan ıene1 niıfuı ıayımının 
temeh olan auıaaralama itle: 
rinde bazı ilceleri• ıeri kal • 
dıklara ve bu iti ıereii &ibi iD••• kovaı.aaaaldar& ıörü&· 
mekcieciir çok eaaılı Ye öaem 
li bar de•iet ve uluı itı olaa 
aayım ıçın iıtatiıtik ıeael 
direktöıbiaüodeıa veralea dırek 
tif1erin beme11 ve ekıikıiı. 1• 
riac ıetirilmeıiıai ve blltlla 
devlet karumlQfıDlD bu itcl• 
canla batla çalıımalaıını dile· 
rı•. Bu emir blitiill ilba1hk 
lua iaildiıilecıkctir , 
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2 ve 20 lcomprlmeHlc ambalajlarda bulul)ur. 

Ambalaj ve lcomprimelerfn üzerinde halis· 

liOin timsali olan ffi markasını arayınız 

Gayri menkul icar artırması 
MabaJle1i lleYkii Ne•İ MNo 

EıYak Yalı ha•• çufı Maiaza l 1 
Sıra maiazalar F. T. klkir •aiaza 115 

• °Kikir mataza 147 
.. • Mai aza 222 

AyH;il Haci "f,lip Kikir mai•z• 96 
,, Alemdar • 113 

iakeaderp•t• Belediye babçui lılaıaza 147 
• Meydaaı ıark Ocla 600 

Ayafılboy Erzuıa• Araa 32 
Kalafka k6,U Aımatluk Emllki araza lo 

• 13 
• ·ı4 

• • • 2o 
• • • S7 .. .. . " 
• İ>eria ~mak • 8o 
• Armatlak .. 1 
.. • 16 
• • • 19 
.. " • 18 
• s •• :,. • 36 
• • 84 
• Arm;tlak • 2 • u 
" " .. 

• .. 

DEFTDRDARLIKDAN ı 

K. T. 
Ura 

4o E. 
300 • 
140 • 
240 M. 
60. 
2o • 

loo E. 
Sl R. 
41 E, 

294 • 
125 • 

4o • 1.. . 
119 • 
200 • 
loo • ,. . 
206 • 

l)to • 
13 • 

175 • 
2oS • 
4i • 

2So » 

Yukarıda cin• ye aair eyaafi yazalı ıayri meakalaba bir~r 
ı.k ·carı· IS crüa miiddetle artumaya çıkaralm11clar. Tabp 

aeae ı ı • . l . l b' likt ~L-• ta 'b" olaalaraa )üıde yedi baça~ dipoıuto arıy e ır e l1U11e rı ı 
olan 22-7-935 p•zarteaa siDil Hat OD dirt ele Defterduhk 
ta toplanacak komiı1oaa mmacaatları 3-4 

ij 1;m;ıXGü=i:ü=i:W=~-ı11 
1~ .- Kiralık ev r., 
I~ Erdoğdu camii karşısın~a deni~e.ve Hı 
Fi güneşe kaışı üç karlı bır e~ kıraya Fi 

I~ verılecekdır • Görmek ve kırala~ak !Jll lii iıtiyenler li a r u n l a r tırarethanesıne rn 
l"d" l 1-5 müracaat etme J ır er. mı 

l~J!~~~""! ;!::""!~"! ~ 
inşaat eksiltmesi ilini 

EVKAF İDARESiNDEN ; 
camii ıerif yaaıadaki e•kaf a aicl fa 

P.uar kapuda • ye buaual ıaıtaamuiae ıöre 
raa kt ııfD••e •e umamı b la müddetle ek· 

'el eclilectiiadeD OD eı 8 -J••• ea ••P la l . J9 • teaımaa • 93.:> cama 
ıiltmeye çıkanlslfbr • 1 • eaı . . a ıJacaktar 
"81 6ileclea ıoa.ra e•k•f clair:d• 1 : laaçak temiut 

iateklilen• bidayetde J. • · J• -•-eJeri ilb 
akoelile beraber e9kaf ıd~ı~ 4 •-alaaur • 

~' !!!R!!!!!!S~~~~im!!!!!~!!!!!lı!l!I-----~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 ~.;c GRAMOFO T l!'lYATINA ~ 

FILİPS 1521 A. 
~ 

Çok .koy Yetli 6 Lambalı .. 

RADvo 
FİLİPS 940 A. 

Blr sene vade ile 

75 lira 

OKTOD SÜPER Bir sene vade ile 175 LİRA 

Dittyaın •11 m•cıaacım R AD T O 
.ıM 

F ""rilr.aıloırıntı •alaih olan : 

~ilips 

RADYO lanaıa 1935 modelleriai 
Halkıa iatifadeaiai d&ıilaerek 

fiyatına zam yapmadaD 

12 ay taksitle 
Verdiğimizi muhterem HaJk ı· 
mı,,a bildirmekle ıeref duyarız 

.,.. 
• • • 

336~ 
FiYATI 

297LİRA 

UZUN Dalğalarla Dündayı bir dam altına alan 336 A. N. 

Kua flalfalcrrı lıafiyyen par•~İf •i~ Jin!eı · r harika modeli 
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~~ 
~- H. ABDULLAH FEHMi .;r}r 

• 

Akcaabad Bozkurt 
OTOMOBiL BİRLiG NİN 

Sayın Halkımıza ilanı 
Otomobillerimiz dünyanın en metin, PD emniyetJ; tenezzüh otoruobille-
ridir .. Şoförlerimiz kibar, temiz, her türlü ictımai terbiyeye sah b, es-
lekine vazifezine aşık mal sahıhi dikkatlı yurdd:aşlardır ki, h "rJiğ miz 
bunlarla bilhakkın övün~bilir. kurduğumuz intizam sayesind~ Anadolu 
muzun her tarafı için nakil fiatlarımız. herkesden daha ucuzdur • 

Herkesi, pek haklı olarak düşündüren, heyecan, endişe ve üzüntülere 
ıevkeden bir mesele \.ardır ki oda uzak yakın bir yerden bir yere gitmek 
için bineet-ği otomobilin sureti katiyede sağlam ve makineyi idare ede-
cek olanın aklı başında vazifesinin ehli direksiyona sahih bir şoför olub 
olmadığı keyfiyetidir. işte hirliğim~z herkesi bu endişelerden kurtardık 
memleketimizete ( Bozkurt otomobil birliği ) ni tesis eyledik .. 
E• yeni ofo•o•illerimia Jolai °''lly•mizde lıi malı.ine müteha•••••mı~ tarafından fekror 

l•lır•r ine•tl• İlac•7• ıeı'llilı ed"ıiir, fr•n oe clırek•İ)On ~n çelin yollarda bil• 
lıa!İYM 6oul11111z, malıine•İnİ itlar• eden ıoför altındı ki otomobilini 

A•lcAiyl. 6ilir, otomo6il tlir•lı•iyonclalıi ıof örünü ıanı • • , 

Akçaabad1 Trabzon, Erzurum, Kars ve Anadolunun her tarafına artık. 

Emniyet ve itimadla seyahat edeceksiniz ... 
llERKEZf: AKÇAABAD • ŞUBESi: TRABZON Gazipoıa cacldeıi Ne 3 



ABONE 
Sene/ili 500, Altı aylıfı 300, 

Iİ~ Aylıfı 115 karaı 

YENIYOL 

NÜSHASI 
4 Kurustur • 

4 Sazla 

han aatuı 15 Kııro,ftın ReJılGınlar 
paarlıta tahiJir. 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çıkar GAZETE ve BASIMEVi Ealci niı•halar 20 karaıtar 

Gayri menkul icar artırnıası 
ICiyü nevi 1tra ao kiymeti tabaaı 

lira ku. 
Samaruk· 
1ai kebir 

E • arazi 52 elli E 
,, izafya ,. 

• ,, 
" " 
" küney 

" miaaali 

F. çalılık 
fındıklık 
E. arazi 

63 )'İrmibeı So 
,9 .. n ÜÇ 

126 yirmi 
148 
165 
174 
175 
177 
179 
185 
187 
186 
200 
226 
229 

elli bet 
kırk 
altmıı 

• 
• 
• 
• 
• 
" 
" 
" 
" ,, 
•• 

• 
• 'I 

kanbo.z 
• cami 

" n 
dere 
kaaboı 

» 
it 

• 
it 

yirmi 
yirmi üç 
elJi iki 
yüzyirmibeş -
elli dört 
dört 
yetmiıyedi 
aekaen 
yüzondokuz 

" 
•• 

cami 
iıtifınos 
kumru 
cami 

Çalıllk 
E arazi 

3 
119 
193 
196 
239 
249 
340 

nbeş 
y tmış aekiz -
seksen " 

" 
" 

" 
it 

müfrez F. 
E.arazi 

yetmiş R 
oniki 

.. ,, 
it 

serander T. 
E.arazi 

7o 
78 

166 
190 
191 
192 
194 

yüzyirmi bir 
dört 
otuıalh 

E 

.. • 
" cami 

• 
tt • 
" • 

• 
• • 

• • it 

doksan dört 
kırkbeı R 
altmııüç So 
altmıı altı 
ıekıen 

DEFTERDARLIKTAN ! 
Yukarıda ciaa Ye sair evaafı yazalı gayri menkulitın birer 

senelik icarı on beı ıü• müddetle artırmaya çıkarılmııtır talip 
olanların " 7,5 dibozitolarile birlikte ihale tarihi olan 29-7-935 
pazarte1i ıünü saat 14 dft defterdarlıkta tophınacak k..omiıyo 
•• muracaatları 1-4 

iLAN 
Trabzon icra memurluiun-

dan : 
Gayrı menkulun bulund•!iu 

me•ki, maballeaı ıokıi1 auma 
ra11 
Trabzon ıoiukıu kayünde 
kiin 'fe rayri kabil iıkin bir 
bab hane 
Açık artırma ile paraya çevr• 
ecek gayri menkalua ne olda· 
iu 
Trab.zoauu Soiukıa köyüade 
iıkAn bir bab bı1te 
Takdır olunan kıyroıt: 

25 lira 
artırmanın yapılacağı yer 

ıün, ıaat: 

Trabzon icra dairesi önünde 
19·8 .935 paıarteıi günü 13 14 
1- iıbu ıayri menkulua artır 
ma ıartnamesi17- 7-935 tar 
ihindea itibaren 934 _ 506 Nu 
raile Trabzon icra daireainin 
maayyea numaraıındaherkeıin 
ıörebilmeai için açıktır. ilin· 
da yazılı olanlardan fazla ma 
iumat almak iıteyenler, iıba 
ıartuameye ve 934 -506 doı 
ya numaraıile memuriyetimize 
muricaat etmelidir . 
2- Arbrm,.ya iıtirak için yu 
karda yazıiı kıymetin " 7 ,S 
Diabetinde pey akceıi veya 
milli ~ir bankaDı• tımi11at 
mektubu tevdl edilecelttir( 124 
3- ipotek sahibi alacaklılarla 
diier alakadarların ve irtifak 
hıklu ıahipleriain r•yri men· 
kal iizerindeki haklarını buıu 
ıile faiz •e m11raf a dair olan 
iddalarını iıba iJin tarihinden 
itibaren yirmi ıüa içinde evra 
kı miıbitelerile birlikte memu 
riyetimize bildirmeleriicap eder 
al11! halde hakları tapu ııcilıle 
ıabıt olmadıkca Hbf bedelinin 
paylaım111adan ha11ç kalırlar. 
4- G6ıterilea fliade artırma 
1• iıtirak edenler artırma ıat 
••m11lni okumuı ve lüzumlu 
. ılumıtı ılmıı r• bıalırı ~·· 

mamen kabul etmiı ad •e iti 
bar olunurlar • 
5- Tayiu edilen zamanda iaD 
ri menkul üç defa bağrıldıkta· 
ıoara en çok artırana ihale 
edilir ancak irlnma bedeli 
muhammen kıymetin yüz e 
yetmiş beşini bulmaz veyanbş 
iıteyenin alacaiına rucbanı 
olan diier alacakhlar bulunup 
ta bunların o iayri menkui ı1e 
temin edilmiş alacakların1n me 
cmuundttn fazJayaçıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü bakı 
.kalmak üzere artlrma onbeş 

gün daha temdit ve oobeşincı 
zünün hitami olan 3-9-935 
Sali günü ikinci artırma 

yani aaatta yapılacaktır . artı 
rmada bedeli aatış ısteyenin 
alacağına ıuchani olan diier 
alacakhların o gayri menku( 
ile temin edılmıı alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 

ıartile en çok tirıraaa ihale 
edilır. böyle bir bedel elde ed 
ilme:ıae ıha!e yapılmaz •e satıı 
talebi düıer . 

J 6:- Gayri menkul kendiıine 
ihale olunan kiaıae derhal ve-
ya verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale karirı fesholu · 
narakkeadiıinden evvel en yü-
kıek teklif e bulunan kimıe 
arzetmiı olduğu bedelle alma. 
ia razı oluraa, on raz1 olmaz 
veya bulunmazsa hemen onbeı 
zün müddetle artırmaya çıka 
rıhp ençok artırana iha.le edi· 
lir iki ale araaındaki fark 
vegeçenihzüuler için yüzde beı 
ten hesap olunacak faiz ve 
diier zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmakıııın memuriyet 
mizce alıcıdan tahıil olunur 
madde( 13S ) 
ıayri menkul yukarıda ıöıter 
len li·B-935 tarihinde Trab· 
zon İCH memurluğu oda· 
ıu:dc İf ~U ilan Ye göıterileıı 
artırma ıartoamui dairesinde 
ııtı&ıcıjı ilin oiunuı ! 

lsk le inşası 
eksiltmesi 

Şarb yhktan: 
lıleloz mevkiinde yapılacak 

6026 lira 19 kuruı bedeli ke-
tifli yük iıkeleıiain inıaata 16 
rün müddetle açık ekıiltmeye 
konulmuıtur. 

laı aata ait reıim •e şart 
na e öra kleri parHıı alarak 
belediye mühendisliiindeu alı· 
nabilir . 

Ekıiltme 22-temmuz-935 
tarihiae müaadif cu8'a gü11ü 
ıaat on dörtde bel~r iye encü 
meninde yapıla=>akttr • 

Muvakkat teminat parası 
452 liradır. telipleria ayni gün 
ve ı atta teminat akbuzlarile 
iskele iaşı 1nd ehliyetlerini 
gösterir vesi alarile birlikte 
belediye encümenine muracaat 
lan ilin olunur . il - 4 

Pelltodunu 
ek iltmesi 
Askeri Satınalma 
Komısyonuud~n : 

Erzurum kıtaat •e müe11e 
aat ihtiyacı için kapalı zarfla 
birf!!milyon beşyüz bin kilo pe 
lit odunu munakaaaya rapt 
edilecektir. taliplerin şartna 
meaiai görmet. üzre her gün 
ve müoakasay iştira edecek· 
lerin ?.5-7 935 perşembe rünü 
saat onda 1688 lira temiaatl 
rile bırhkte erzurum 9. kol 
ordu aatınalmc komiıyonuna 
muracaatlara itin olunur 11-4 

ikinci nevi un 
eksiltmesi 

Trabzon askeri satınal
ma komisyonundan 
A - Traoz.on kıtat için 

kapah z&ırt1a ekııltmcye k.oou-
lan takrıbeo :.:ö4!ı,5 hrahk 
:l55,0v0 kıto ıunıcı Dcvı un ye 
nıaen eksıltmeye konulmuıtur 

B - Şartn ı...ı.~ ... ner güil 
komııyonua parasız olarak 
okunabıhr • 

C - Artırın ve eksiltme 
T rabzonda kalede aatınalma 
kom.syonunda 22 temmuz-~lS 
pazmrteıi günfı saat 16 dadır. 

D - Anırma ve ek'11tme 
kapab zartladır • 

E · • muvakkat teminat 
2/3/ liradır • 

G - isteklilerin 2:ı tem -
muz 935 pazarteıi günü saat 
16 dan evvel teklıt mektupla-
rile Trabz.on aatınalma komiı 
yonuna murncaatları bilıt olu-
n•r • 8 = 4 

. Zayi şoför vesık.ası 
TrabLOD belediyesinden al 

dıiim 2 7 -9,~0 tarıh ve 75 nu 
maralı şoförlük vesikamı zayi 
eyledim. yenıııai alacai!mdan 
eıkiıinin hükmü yokdur . 

Boztepe mahallesi11den 
laaci o&ullarında iımail oalu 

DAŞDAN 

Zayi askerlık terhis . .. 
teskeresı 

Vakfıkebir askerlik ıube 
ıinde almış oıduium terhis tes 
keremi kazaen zayi eyledim 
yeoiıinı alacağımdan eakiıioiu 
hükmü olmadıi•Dl ilin eylerim 
Vakfıkebırin l:ıoşoaklı köyün-
den boınak oiuHarıadan 

li oğlu oımın 
324 

Gayri menkul • 
ıcar artırması 
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Abyon 

" ,, 
" • 

Bacılak 

" ,, 

Mevkii 

Mez.o 
,, 

Çalıklı 

" Mez.o 
Çalıklı 
Pireli Ça. 

,, 
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,, 

Kıran yol 
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Uz.unçimen 
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" ,, 
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" Baritor 

" ,, 
il " • " 
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Neoi 
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emlalıi ara2i 

,, 
Fındıklık 
F. tarla 
emlalr.i arazi 

,, 
F. calıiık , 
Fındılılık 
emldlci ar•zı 

" ,, 
,, 

Tarla F, 
em!tJki arazi 
Trrla F. 
emltJlıi cırazı 

,, 
" Fıntlılclılc 

eml•ki arcı~ı 

" ,, 
Tarla otlalı 

,, .. 
Tarlcı 

,, otlalı 
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DEFTERDARLIKDAN 
Yukarıda ciaı ve sair enafi yazıla rayri meakulaba birer 

senelik İcara OD bef fia •ÜthletJe artu•aya çıkarlımıtdlr. talip 
olanl11ın yüzde yedi ltaçak dipoıitelariyle birlilrde ihale tarilıi 
olan 24-7-935 Çarıa•ba ı&•i ıaat 14 de Defterdarhkda 
oplaaacak ko•iıyoaa ••r acaatları . S- 4 

Gayri menkul icar artırması 
Köyü 

kalafka 
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" • 
" • ,, 
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" 
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" • 
" n 

" 
" 
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" 
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" ,, 
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" 
il 

• 
" • 
• 
" 

•••i ıara •o kıymeti tabaıt 
L.~. E 

ıamera ça lılıkı fıadıkhk ifterilik 78 45 
• 
" 
" arm•tluk 

deri• irmak 
kukaılı 
armutluk 
kuk•tli 
armutluk 

" 
il 

derin irmak 
ıamera 

" armutluk 
ıamera 

., ,, 
" 
" lriltae üıtü 

çepni otlu, 
tına cık 

~ r 
Çinıi 

,, 
,, 
,, 
,, .. ,, 

t 

e•liki arazi 51 
laaae tarla 41 
Hrander fındık 42 
F. Ç. Çayir 61 

••liki araıi 
., 
" fıadıldık 

Ç. Çalilık F 
h11dddık 
••ilki arazi 

il ,, 
Çayir 
emliki arui ,, 

,, 
ti 

" ., 
,, 
,, 
" ., 
,, 
., .. 
" 
il 

" ,, 
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28 2, 
31 
69 
70 
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98 
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9S 
43 
77 
21 
20 
19 
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• 

I i 
48 
sı · 
58 
59 •• 

c 

• , o 
28 .. r. 
47 .... • • Si' ·" ı -··· 52 ~ 

~3/ ~( ·• 

ıoo 
25 
~o 
55 

ıoo 
100 1so 

8 
15 
10 

117 
155 

40 
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4j 
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15 

218 
3~0 
30 
20 
ıso 

53 
58 

~ıss 
35 

,100 
23 
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DEF'T'ER.DAALıKTAN ! .. ' .:...J 

Yukauıda cinı •e: aair enafı Jııala a-ayri .-ıeal.u!atın_ birer 
senelik icarı on bet ıün mülldatle artlı maya cıkaralmııtır talip 
olanarın ,. 1,5 diboıitolarile biılikte tbale tarıbi olın 23-7·935 
ıah günü ıaat oadörtde dtfterdarlık ta tcplamıcak kom;ı1011a 
muracaatları 3 - 4 

tir Düzeltme : Geçen sayımızda hiriııcisi çıkan 
bu ilanın ihale tarihi 23 011cakken tertib hataıt 
olarak 25 temmuz çıkmı;dır. Düzeltiriz , 




