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Atatürkün Baş bakan Atatürk aş Hanlar 
Ve 
Halkın esenliği 

Belecliyenin gaz.ete/erde 
ilanları var : Bundatt ıonra 
Hanlar Degermendere il• 
Mumhane önünde alacalı, ba 
iki mıntakaclan baıka yerler 
de bulunan hen/ara hoyuan 
cekılmiyecekdir • • 

ilk bak1mda bu harakd 
ıehrın temizliği ve halkın 
eseni ği nam ve huobına 
aluımış bit tedbir g ibi göıü· 
nı.rr: Ôy 'eya, inıa ıların bulan 
duğu bır ıehirde hayoanla· 

• · ar rı ne işi tJe n~ gere'll v 
Hatta bu bakımdan ' ba 

tedbir cok nokıanclır bile: 
' . 

Ho<;rınki , ıokokları piı/i~or 
ve kirlctiyorlor , şehir içtn• 

. I . . h . ıolıakların 
gırme erını, ıe ır 

da dolaşmaların• da yaıalc 
etmek gerek olanların ! 

Demek oluyor ki, bu ·dan 
aonra, söz.gelimi Er~incandan 
Erz.urumdan , Bayburtdon ' 
Gurr,üşhaneden ıuradon bu· 
radan Trobz.ona yiilı getiren 

• L/ 'ni ,.hird• katırcılar , yaR erı 
yıkacakları yere yıkar yı/c . 
ma; ıolutu ta dej1rntender• 
de alacak, hayoanların~ ora· 
ya cehecek oiacla yemlıY•"'k 
iıin'; eörmelı, bitirmek, para 

·k aramalt. 
ıınr almak oe ya 
· . b' ı atlık yol 
ı~rn tekrar ır 

• • - n olma:ua 
~uruyecek o gı,;. 

' 1: • 0 ' azıa bir e ,.tesi gün , ır .rr. 
daha ıözün krıaıı, d.iirmen 
d ' b' k ~ ker. öl• ere yolunu ır ':r 
fÜb bi<;ecek ve yaıuıd 10~1~ 
yardım ederelı baı ilıtü iıı.nı 
bitirib yükü ıi olıb da detır· 
mendeı eye 11ıtdikdl!n •0"1~' 
aklına 11elirıe , alacağı uf 
beı metre bez.i , bir iki ipi' 

· . d tinliii bır cıft capı layı o, fe . . " Jok ue kıymet kopmaz. Y ' 
eidıb En.urumdan, Err.incan 
dan almıı olacakdır ... 

E . dc"'irmender• 
yı oma , • 

de bir poz.ar yeri ı bir f 0
' 1' 

ue ıonra par.ar günleri ma•· 
raf ıız gidilecek , 11er.ilecek ' 
hava alınacak bir y•r deıil 
m idir, ve yine mumhane ö· 
nünde oturan, yatan lcalkan 
~urdda,lar demirden midir 
k;, oraların tl!mir.lili, anların 
eıenliği hif huaha katılma · 
rnıı ? lokal ne hacet, hanla· 
tın )'oaok edildili ıtınden 
beri ' f ehir iç ind~Jıi bütün 
QraQ/ar, arka ıokaklar birer 
h 1 K . lrr· 0 n halinı almııclır oy 
d l n ıl!hir tôn gelen hayvan arı ı 

•okaklorında , arıalarda ole· 

fam/,.maları , ıehrin her yfJ· 
rtllnu pi&/ik içinde bırakma· 
ları. , 1"; ıokaklardolıi kopalı 
hanlarda bulunmalarından d k ., 
aha a.z mı .zararlıdır ,,,,. 1

' 

Dofruıu akıl erm4z ba 
•ıl re deyib kuelim Jahtı iyi/ 

Belcir Sülclıti Bclcır Ilı 

Teşekkürleri Adanada çok sıcak Günleri 
ı.tanbul - Cumur baılra karştlandl 

nhit ıenel ıekreterliR'iadea Adana -- Bışbakan iımet 
bildirilmiştir kabohj hıkkınln İnönü yanlarında dış işleri ba 
Türk denizcilerine veritmuinia kanı Tevfık Rüşdü Araı ve dı 
onuncu yıl 'dönümünden ötürü ğer utlar olduğü halde dün 
yurdun her tarafından gelen saat 15 - 35 de şehrimizi şeref 
kutlama ynıiarına ttıekkürle lendirmişlerd ır bEşbakan yeni 
rini ıletmeye atatürk anadalu ce durai'ında ilbı. y şarbay C· 
, j •nı ına memnr etmiştir · H P hışkan vekilı ve s ylav· 

K Ü 1 t Ü r Jarımız tarafından karşılanmış 
lardlr Başbakan tren durur 

b kan 1n1 n durmax binlerce halk ve k r· a 1 ıılayıcıların aüreklı alkışları 
Tekzibler~ arasında fomışler asker ve 

Ankara - Kültür bakın - bandonun ve türlü kurumları 
hj'ıadan: Kurun Gazetesinin oruataya karş'l yıcıların önün 
30 6 ~35 pn:ar aayutnda kül den geçerek güler yüzle se · 
tür bakaolıi'ında bir takım limlam ı ş\ardır başbakan ve 
de~itiklıkler yapılacaia söz de yaoıodakıler duraktan çıkarak 
bakanlık yooetgerinin yerine otomobillerle şehre ınmişler 
ve açık direktörlüklere hir şarbayJık bahç< s nde bir müd 

det raba.t etm le rdir sevimli 
takım f ıbııların ieleceii yazı konuğumuz caddeden geçer· 
lıdır hiç bir eaası olmıyan hu ken halkın çoşkun alkııl-rıyle 
duy akları yalanla mık. için Y•f ı ıeıleriyle karşılanmışlar· 
kiiltilr ba.lunhj'ı Anadolu A • dır. bahçede yarım aut ka· 
jın11oa izin ~ermişdir. Kült~r dar kalaodıktan sonra durağa 
bakaahirı ayrıca şunu da bıl- d- -ı • onu müş ve ko.rn klar.mız bu 
dirmeie lüz.um ıörmüşdür ba· rada da halk tarafından alkış 
kaalıkca yapılın v~ yapılacak labmıştır tren tam saat 16 .35 
iılerden kamu~oyu ilgilendire de baadonua güzel h valariyle 
cek haberleri bakanhk Buıa ve içten kopan aJkıılar arasın 
alanına vak tanda veı meyi bir da hQr et elmiıdir . 
ltorçl>ilir ıu halde bakenltktın adana ıarbaylık tarafından )• 
bilciirilmiyeo babulerin doj'ru ptmlao yenı ıebze hali tama 
olup olmadıiı yazanlara aittir mrn bitmiı içindeki dükkinlar 

Hava Kurumuna kiraya verılmııdır ~bal 2 tem 

1 
" 

muz.da torenle açıl• caktır • 
Ankar• - z.mir pımu 

menıucat ıirketi türk haYa 8a§bakanın teşekkürü 
kurumuna on bin lirahlc yar Ankara - Doiu ie:ıiıinde 
dımda bulunmut ve kurum buluuıın bıtb.-kan İsmet İnö 
bııkaDhiı tarafından ıoıyete nü kıyılarınıızda kıpuhj bak· 
ye bir teıekkür mektubiu iÖD kının türk bauraiına ieçimınin 
clerilmitdir . onuncu yıl dönümü bayramı 

münaaebetıle dcnizcilerimizdco 
Köy'erde aldıklara tebriklere karıı teıek 

Çaakm - Halk.evi köy - kürlerinin iletilmesini anadolu 
ülük kolu çiftçilikle ilgili ıjıdııoa emrttmiıtir • 

:ıın İfyarlarla birlikde buiÜD Su üe Çocuk bahçe i 
k6ylere açılmıtdır. Boiu - Sarbavlıgınca Y"P 

Dl· ı 1Ş1 tmlmakta olan çocu" bahçeıi 
nin Ye önüne yapılmakta ol•a 

lıtaabul - Tilrk dili ar f cad.dcnın ad konma ve feh'• 

d kurumu genel ıekreter re getirılmekte olan ıçme ıu 
ır•• .. 

d tu- rk dıh arattırma yunun ve çocuk babreıi yakın 
liğİD en: ı· . b :r 

k 
aıu aenel aekreter ıgı u laruıda yapılmakta olan çeı 

uru • k . . l t . 
roıu ıle kılavuz omısyoau mcnıa açıma orenı atatürk 

D
el merl&.e:ı. kurulunun günü yapılacaktır bu itlen ye ıe 

bli Qk kİfm1 iıtanbula tlflD O iÜne kadar tamamlamak 
1 ulu önderimiı!n yük iıia aralıkııı çalııılmaktadır 

mıt ye b h 
k kırarlariyle Dolma a çe Yen j asker ! 

ıe . da yerleıerek çahşrr..a N 1 200 ıırayıa . ı po i - 1 aıkerle 
bıılamıtdır. terım bö· harp gcrea-i lat•Y•D nazaıio 

lartn•. ao .. nderilen karfılak 
lnklertııe • aaure Hpuru dün doı· q afrik 
u 

1 
. ·ıe derleme ve ıentakı liıte erı ı b' k ya yol• çıkmııtar : 

ı. ı· fiıleri eskiıi ii ı an •· 1 
aa•e • d ·ı 1ıt · A manyada kezine i6n erı ece &r. 
r• mtr . 1 d l 
bunlar d1şınd•k 1 Jaı 

1
•_n k ; 1: Bulunan cephane 

..,ababçe sariyin • url 1k1 Berlin - eski radıkıl soı 
kurumu geoe ıe arııtırlD• .

1 
.. d' yalial vo vvaeııt iiZeteıınıo 

r eterliiine ıönderı meııaı ı · ht:Diarı temızlcnirken mıtral 
)eril . yöıler tüfenklcr otomatik ta 

Bakanlar kururu bancalar ve on bın fı§ek bu 
k _ bakanlar kuru lunmuıtur . bu hadiıeyi incc-

Anhar~ 
10 935 tanbinde leyeo volkiıer beobabt&r i• 

lu 6 azır n k' zcteai nuyonal ıoıyalııtlii n da i111ıalanan t r ıye 
aıkar•. a tecim anlıımrııın• ıon dakıkada erkeye iktidar 
fenlaDdıy 1 ım• ı tem mevkiinc a-elmeai ıle bir ıhti 
00aylam

5 
ııttr·bı:;c: bqlr mık llıin önüne geçılmit o!.!uiu 

1 ıaus 93 .. ~.~~\oe"e baıl-mııtiı. &ıu yuaıakta~'r . 
ilıde yoı uıu• ı 

Bo'u 17 temmuz. bolunun 
ve geredınin ve 18 temmuz. 
düzceoın atatürk g n ·dür . o 
güo yap.lacak şenlider iç n 
şımdiden bn rJıkJar Yf p lınıya 
başlanmıştır . ş r baylıkc b~ ş 
bık-sn kamutay b ~aoı ba an 
lar., ıle saylavlar o gune çag 
rılm•şlardır b lk datürk günü 
nü heyecanla bekleme' tedir . 

Af) oo Antah a hatt1 
Afyon · Af) on ant lıa 

hattinda ılk travers ve ray 
dömeşi münasebetılc toren 
yepılmıştır. t rende afyon ilba 
yi kol ordu komut m ve pek 
çok k~mıeler Lüyük bir b lk 
yığını hazır bulunmuştcr . 
torenden sonr yolu y pm ık· 
ta olan mübcndısler t rdın • 
dan 2CO k ş ık bir şöl n veril 
mişdır şölen çok ayı b1r hava 
içinde geçmiştir . 

Bir anlaş a 
söylevi daha ! 

Londıa L ra Ailen 
baiş rultaymda ır öylev· 
de bulun rak ıki tarafla an 
laşmd· • d.n vaz. gf'çılerek ba-
rışı Ve ii ılles tlaşm ından 

b .aşl 1\ t~meller üz.er.ne kur • 
mak ıç o aıs iu lusııl bir pli.ola 
ç h~UHik lüzumunu ileri sür· 
müştü L ra Ailenin düşünce· 
ıine göre böyle genel bir ha 
reketelogıltere pek ala gır şe 
bilir ve en eyi usul da Versaıl • 
1 es andls şm asın ıo zararlarını 

gidertecek olan bır barış ve 
güvenlık konfeı ansı toplamak 
dar. Accak her şeyden önce 
bu işle ılııılı bü.üa devletlerin 
ihtiyaçlarını yenıden hc;sab 
etmek lazımdır. 

Devlet na u 
Çalanfara c z 

Moskova D ~ t Ha 
r ını ç lmış olan bır tah km 
ıeler ve bu ar d Ü~ yıl ıçe· 

r iıindc 60, OIJ ruble r.ş rn.ış 
olan lenınirad d mir ) olu 
durağı k a darı b kkmda 
ölüm cezası verılm:şdir . 

llerlinde 
Berlıo - 28 hazir2a tarıb 

li kanuna göre proğroı Dda 
bakaot Dr. iohbelı b lk için 
zararla göreceıii fıJml< rı fıım 

J..ontrol of ııoe danışm1adao y 
sak edebılccektır. bu tedoıre 

~ık.i tuz.üklerin çok karıs k 
ol mas od.o Ve! bir f !&11in yaw a 
edılmesı ıçın göslerılen aebcb 
lerin haıı kere yeter olmama 
aından dolayi mur caat edıl

mıtdir. 

Çın işi 

Pekin - Harp diveci ibti 
ı ilci şefı tucn şurı shi ynkal n 
m:şlır. bunlar harp divani tara 
fındao muhakeme edilecek! r-
dir • 

n 
B rabe inde dış ;,fl'ri ba· 

kanı T c fı h /( u tri Ar as ol· 
duğa lıald u illerim z.de 
uzun bir te:Ouk gez:aıne cık· • 
m ı o art baş bakanımı ... ge· 
11era ismet J .. ö ·ünün bu a) ın 
) ·rmi dördünde şehrimiz; 
t ŞT l ri b ldırilmişdır 

enizci er 
r 

S..ıltan t d o•in ı v rdıgi 
k pot j n lozanda 9:!5 yı ın 
da alınıp 7uı11. 1ıne •şı· 

n n, 10 µ ı yı dönümu <>u· 
ıJ iki g ı f hrimir.de p rfok· 
c.ı 1. utlulanmıı -lır • 

l ı mmu; Türhun deniz.de 
de egem nlrge avu~tugu yü. 
ce gurıdur. Onun i'iin l tem 
muz. de ız.c ler bayramı gunü 
o arak s..ıyılı ürılu •1ra1tna 
gırmışdİr. O gün deniz kı)'UI 
ol n I'urk ulkeainde deı1iz.ci· 

r buy re. m ) apıyorlu.r. ötle· 
den önce L•m:ın baıkanı hay 
llalıl denizi §ıtı ~ önetgeıinde 
bir g· terıı yapılmışdır • 

Denızcder denizci kıyafet 
/erile, bayraklar ve büyükle· 
ı m reaımlerile ıüılü deniz 
t msalt o 1arak şeh11 de gez.il· 
mıf, uroy, il, parti önlerinde 
s,öaıcriş yopılmış , reıimler 

çekılm ı , so ylevler vtırilmiı 
ve saat 15 de deniz yarışları 
eğlenceleri yapılmııdır • 

·K raklik 
Epi}ce zamandanberi de· 

vam eden kuraklık Va/dike· 
bır , Y ıJmra , fındıkları ue 
Pulath.m tutünleri üze•inde 
... ..ırar o't rmeye baılamı,dır 

Kura ık yu:r.ünden Zıraat 
banka ı un tütuncülere avan• 
kred inı k sdıgi ıöylenmek· 
tc ır 

Bugün l•cntımize yatmur 
yagmallta-ır Fakat yine köy 
oe kJzalarımıza yatmur ol· 
modığı söyl nmehtedir . 

llba) ımız 
iki ay rzın alan ilbayımız 

Rıfat D" ıııman perşembe 

gıinü şehrımıze gelerek İdi· 

rah tım coukauda geçırecek
dır. /11, y ve.hilimiz Tevfık 

1 alatm ne gunü geleC"8i belli 
değ ır . 

Zer LJnkda teİLİ§ 
932 ;yılındanberi tcftiı 

görmı!yen Pulat11ane Zerban 
kını t ftiş etmek uz.ere ıki 
müf tllf P&.&lathaneye 11ıtmış. 
dır • 

Zer h n k direktörü 
/zinlı olarak bır muddet 

d nberi ı tanbulda buiuno.rı 

il miz Z rbank dırektörfı bay 
I ar k do ıerek ıeh. ımı ... e 11cL 
m '" r. 

fecım odasında 
L aş b"kan.mız;a suıula· 

cı:ı.k duekler uzerınd ilonuı· 
mah ue baılcca dllekl•ri tes. 
bıt etmek uzere partı başka· 
nr,Şarbay ve ba.zı t<: cim enler 
ve meılek adu.mları dün 
hcim !odo11nda bir top!cınt& 
yopmıf lardır • 



Sayfa 2 

Kadın, şeytan 
VE 

Gazipaşa Caddeı;i 

Biıde kedının kuş beyinli· 
liğini ileri ıüren, dört yan 
dal budak ıalmıf, pek çoğunu 
yediden yetmişe herkesin 
bildiği bir sürü kısaalar, bika· 
yecikler vardır. İşte bunlar o 
kadar çok, o kadar boldur 
ki ne başını ne de sonunu 
bulabilirsıoiı.. Ve yine bunlar 
o katlar fazla söylenir ve söy 
}eşilir ki kadının aklı kısa ola 
bileceğine en küçük ibti al 
vermeseniz bile işide işide 
bunun böyle olacığına kana t 
h sıl eder ; siz de kadm değil 
mi zeka, akıl ne gezer onda 
der ve geçersiniz. Hatt pek 
çok k fılarda sökülmez paslı 

bir çivi gibi k kıhp kalmışdır 
bu inanç 

Bütün bu satırları sıralo 
dım diye umum erkeklerin 
bu inanışd olduğunu ve be • 
nim de aynı akla hızmet ettı· 

ğimi sanmayın. Sııi te•in ede 
rim ki b na inanmayıp ksıini 
ıddi edenler büyük bir yekun 
tutarlar. Ve işte ben kadın 
zekasının pek iıı.ce olduğuna, 

onların eı keklerden akıllı bu · 
lunduklarına iıoan etmişimdir. 

B kın size kadın zeka ve kiır 
nazlığını bir hikaye.cıkle anla 
tayım : 

Vaktile mes'ut bir halk 
kütleılni kuc•klayan şirın bi1 
köycüğez varmış. Merde, na • 
merde muhtaç olmadan y şa 
yıp gidiyormuş burdaki jusan· 
lar. Ne y zık ki pek uzun 
sürmemiş bu iyi bal. V c gü -
nün birinde şeytan ,dediğ•miz 

nesce buraya musall t olarak 
akla gelmez, hayale ıimaz 
binbir düzen binbir kurnazlık 
la birbirine katmış bu köyde 
yaşayanları. Artık ne rabdı 
ne de sabrı kal•ış halkın. Bu 
işe bir son vermek ıçin düşün 
müş taşıomışl r. Ve raların • 
dan güç.lü kuvvetli, son derece 
akıllı ku k kışi ıeçm şler. işte 
bu eçılen luk kışı yakal mak 
içıo düşmüşler peşıne şeyta 

nıu. Ve t m m kır gün ktr 
gecelik bır uğraşn:adan son· 
ra ele geçirmış ve bır şi enin 
içıne sok r k gelmişler ~ öye. 
Şış~yi köyün ilrei gelenlerin -
den birinin evine bır kdıktan 
sonra !ayıklı bır k.r r vermek 
için geniş bır alana topl mış · 
tar köylüyü. 

Onlu orad duraunl r. 
Diğer y nd n şışenın kendi· 
sine teslım olun rnk aman 
ağı.ı açılm sın dıye sıkı ıkı 
ten bıb edilen bayanda ; bu 
içinde hiç bır ey örülme -
yen şışeyi açm k içın d y nıl 
maz bir rzudur .uyanmış ve 
ne olur a olsun deyıp şişenin 
kapaiını çınca kocaman bo· 
yu, upuzun kulakiakları ve 
ııvri dışlerile şe) tan efendi 
fırlayıvermiş dışarı. Biz"m b • 
yan bu hale evvela 'aşırmış 
f akal kendini toplay rak tam 
bir sük uaetle ve gfıy bılmi -
yormuş gibi sen de nereden 
çıkdın diye sormuş . .. Bu ıual 
karşıaınd kalan şeyt nın ne• 
reden olacak • şişeden, diye 
dile gelme i üz~rine de .. alay 
dolu bir k bk he savurduk • 
tan sonra haydi be bu koca 
•ücuduDl bir d mlicık f · ;-e 

ş a n 
Ankaradan ayrıldı 

Ankar;t - Başbak n ls 
met İnönü yanında dış işleri 

bakanı Tevf k ruşdu arcı 
oldugu halde doğu illerinde 
bır tetkik gezisi y pm k üz· 
ere bu gece Ankar dan ayrıl 
mış lardır . 

Yüksek atlama 
şampı) onluğu 

Viyana - Yüksek atlam 
şampiyonu musabakas1nda sa 
im yalçın adnıdaki Etiyle 2 
metreyi hatacıı:ı tlayarak bi· 
riocilıği almışdır.27 haziranda 
piren tıjon kutret musnbaka-
sında saim y lç1n ve fean at· 
l riyle dördütcü olmuştur. bu 
ı~retic iki mukafat kazanmış· 
tır. yor günde stc f .. foı;spam 
musabak2 11ıda yedinci ve do 
ku.uacu mükafatları almışdır. 
arkadaş! r musabakeıs oda yü:ı 
başı cevad kola dördüncülüğü 
almış ve çok alktş1aomışhr . 

l üz hın ı-porcu 

Moskov - Yüz yirmibin 
sporcu . bu s b1ıb kızılmeydnn 
da B stalın ve molotov vore· 
şilof ve kaganovicin önünde 
buyük bir g "çid elayi y~p 
mışlardır . j mnastık ve Etıeti 
zim entü&tüleri talebelerınden 
binlerce kışi komunist seferle 
rinin resımlerioi taşıyarak ge 
çerken ucak flöları b vad 
stalinin adını cizmekte idiler 

Bir açık meğıub 
P ris - Bjaa kıyap cbiap 

pe ıle p jer godin a.ra ındaki 
duello bu sabah öıel 'bir bah 
çede yapılmıştır B godin sağ 
kalç gındao hafıf yaralaomJş 

tır buduellooun sebebi g.ne~e 
lerden birinde godin imz sile 
çikan ve eski f olis direktörü 
t raf .odan kepdi için bir ha 
reket s yılan bir açık ml'kdup 
dur • 

Y IVOL 

( Gazeteler arasında)-
Cümhariyet- Teklif edi 

\ 
yoruz : hu 1,700,000 lirayı 
tayyareye verelim .. 

Yeniyo/ - Kabul ! 
C - Sokaklar ne vakıt 

•ulanacak ? 
Y - BizlPTden uali şe· 

rif ve crzanı /atıf buyrulur· 
sa ikindiden aonra abşc:m 

üzeri ! 
C - V o.ktin kıymFti • • 
Y - Hic yokdur ba di· 

1 

yarda ! 
C - Hei. ci ve hai cen .. . , 
Y - Ne o. T ürkcevi bı. 

' 
,.akıb Çinceye mi başladın 

yoksa ! 
Akşam - } umurta tica· 

reti: Almanyaya gönderilen· 
lerin hepai aaltdı . . 

Yeniyol- Taneni 40 •an 
tıma oldukde,1 kelli elbet 
satılır ! 

A - Denizciler bayramı .. 
Y - Gördük : bizde de 

kutlüladt dün ! 
A - Mersin belP.diyesi 

araba fiatlarını aC"uzlatmıı. 

ve yeni bir tarife yapmııdır. 
Yeni mersin gazeteside, otel 
lokanta ve gazino fiatlerinin 
ele indirilmeaini iatiyor .• 

Y - Biz de çok şeyler 
istetik ama para etmedi , 
cemaat nedeue de•İn ımam 
bildiğini okuyor ! 

A Torbalıda sıtma 

bıtiyor .. 
Y - Sıevinme arkada,, 

orada bitiyorsa , bur da da 
bitiyor i,te ! 

Afganıstan büyük clçi:5i 
Ankara - Yakında iz.inli 

olarak memleketine gidecek 
Afgan büyük elçisi ekselarıs 
sultan abmd h~ni başbakan 
ismet inöoü köşklerinde ögle 
yemegıne lıkoymuş ve Ulun 
müddet görüşmüşdür . --w-- ..... .._....._ _______________ _ 

sığabilir misin ki oradan çıka 
bilesin demiş İş sığarım sığ 
mazsın dıyc aııtmış ve nib 
yetde bu ithamı şanına yedire 
miycn ş ytan bak ot ıl sığa · 
rım diye d lmış şiıenio içine 
Dem"nd nberı t>unu bekliyen 
bnyan da ş şen.o ağzını güzel 
ce kapatmış .. Görüyor musu 
nuz kırk erkeğin kırk günde 

ocak başarabıldıklcrı bir işi 
kadın 2 3 dakıkadn ve 
tek ba§ına yapıvermişdır. 

Şimdı yazımı buray k 
dar okuyanlar bu satırlarla 
başlıkd ki Gaı.ıp ş caddesi 
sözlerınıo ne türlu ilgı si oldu· 
ğunu olayam&mışl r ve belki 
de bu uç kelımenm ıaray bir 
yanlışlık SODUDCU ıle yazıldığı 
nı S.ıinmış{ rdır. Fakat hayır 
i de y oHşlık olm dığıoı ve 
o üç sözün yazımla pek i]gili 
olduğunu aohyacaka\nız şimdi: 

Parkın bütı krıp sı önünden 
geçip denız.e aç1l n ve birkaç 
senedenberi yapıJmakda olup 
G z:.ipaşa caddesi dıye anıl o 
bir yol vc.rdır. 1 i üç yüz met-
re uzunluğund olan bn yola 
Trabzonun en gu:ıel yolu deni 
le bilir. 

Geçen gün bir bayan) 
konuşuyordum l f Gazi aş 
caddesine intikal ettı ve bu 
bayan, o yolun deniz kıyısın • 
dc:ki beli gözümün önüne 
g•liyo,.da sıa·fedilen emek 
ve p raya cıyoı um dedi. Ar 

kadaş m bayaımı görüşü çok 
doğru, acıtıışı çok yerindedir. 
Öyle ki yolla bıtımi arasıcda 
aşikar bır ltzat vardır. Yol 
genış temiz ve Trabzonun en 
iyi en yenı yoludur.Halbu ki 
bitimi çok harap ve pisdır. 
Evvela denize uzıınon bır is ~ 
kele başında neticeleneceğini 
ta arladı · ımız bu yol suya 
15-'..!0 metre kala birden ke 
siliverir. Kum inemezsiniz. 
çünki onünüı.de_ 4-5 m t · 
reh bir uçurum v rdır . Bu 
uçurumun b ında durup de· 
nızı seyretmek de imkansız • 
dır. Çüokı gördü !eriniz sızı 
oradan bimio kuvvetinizle 
kaçırmay ve bir d•ha uğrat
mamaya çokdur bıle. Öyleki 
sağınızda bütün mah~Jle.ııın 

çöplüğü solunuzJa o c:varıo 
piıı sularından doğma, kuml r 
üzerinde yer yer itÖIJenen b- • r 
derecık ve bütün bunların fış 

kırdıiı çekilmez bir koku 
vardır. 

Görüyor muııunuz yıll rdır 
bu işlerle uğraşmış belediye -
cilerimiıin ){Örcmedıkleri ve 
sonundcıki görü böyle kaldık 
ca on pura etmeyece~ine akil 
erdiremt.dikleri bu ncs1ııeyi de 
bir hı:. ya: n görmüş ve ıılul er· 
dırm·~·tır. Nasıl bu zon aatır • 
l r da kadın gö: üş ve kıl 

üstünlüğüne ~ır dehl değil 
midir ? .. 

HALiT MUZAFFER 

ir Öc 
ı eş kkür 

Hemde ne yoman öc alı
yorlar lstanbula giden bir 
knç n.uallim rkndaşı ksu 
v purund uğurlamaya gitmiş 
tik. vapurun kalkmasına y~rım 

nt kalarnk arkadaşl rla 
snrm § dobş oldukt&n sonre 
v purun iskelesine inip motör 
bekle mi ye bt şladık. neden 
onro yok alm k için ocak 
bır otör gelmiş i. nezaketen 
bu g len motöt evvel tmir· 
de ö:ıüu:ıüzde bulunan bayan 
ları yerlt>ştırdiktE.n sonra ken· 
dımizde bmmeyi ta a.vvur et-
miştik, bı::y nJar yerleşmiş 
söıde ıır bıze gel işdi. Mo-
töre thyacığımız s rad dn 
ha seyır cı almaync klarır ı 
öıledıler ve bılhtısH bayan· 

lar buna rnrar ederek mu.ilim 
değilmisiniz "çekin cezanız in 
diyorl rdl .. 

Neden sonra anladımki, 
içlerinde numara! rı kırıl n 
ve ıoıfların1 geçemiyen çocuk 
aonelcrı vaı mış ! Cumburi 
yet muallimi dersioit:bilmiyen 
talebeyi sınıf cöadürürse bu 
na mürıtabak mıdır ? .. De -
mek mua lim hatıra baksa 
tnlebesıne bol oum ra verse 
eyi k rşılanacak ? Bılmiyene 
biliyor, layık olmayana layık 

dır demekdeo daha büyük 
fenalık olur mu ? Ortad bu 
türlü açık ha ık tlerduıurken 

bir muall ımdeo vapur ıakele 

sinde bu yol'u öc J i le 
y nlere dah biiyük fusatler 
düşerıe ne y.!ipatlar caba ! 

Vapur demir ald•gı bir 
ır da acent.ı k yığı yetışme 

ıe Gire una kadar y olcu ola 
c kdık 1 Doğrusu yazık şu 

yolculara bızı v purda bırak 
mayJp nu. keten kayıldarına 
tılm k ccntilmenl ı gini göste 
ren acenta b~ y Salah ttin 
ve rkadaşlar.na minnet ve 
teşekkürler oun riı. 

TEVFiK VURAL 

re V 

kL1rum nd 
Hooa kurumu ilımiz. §Uğ 

besi kadınlar dernegi başka· 
nı bayan Emine Kadri Meau· 
dun çagrıaı ıle mahalle ocak 
heydlerındl! bazı hanımler 
şuğbeye geletek dün bir top· 
Lantı yapmışlar , Hava kuru· 
ma ıçın çalııma pı ogramını 

hazırlonmı;lardır . 

.1\ h..ahlanına 
Orta mektep Türkçe ôğ· 

retmeni bay Nuretıı le öğret 
m n bayan Ne:::.ahctm nrkah-
lanma merosımi pazartesi 
gunu pe ~uk sayın ve ayılı 
kıj'iorın önude uray evlenme 
soıonunda yapılmışdır • " 

Kutlu ve mutlu olıun. 

Buğday fıyatlarında 
diışükJük yar 

Ad na - iki üç günden 
beri buğday fiyatlarından his 
sedilir bir düşüklük vardır · 
dün bor~ada buğdaylarımızın 
kilosu 3.25 3.5 kuruştan a~ -
tılmuıdır dündenberi ekmek 
fiyatlara k.lod yirmi para in. 
dirilmişdır . ve 8 kuruştan 
s tılm ğa b2 ılamışhr . rp 
oın kilosu 3.25 - 35 85 kuruş 
dur • 

H r gün b~ş 
Kelime karşıliğı 

Yirmi dokuzuncu Liste _ 

1 Tamir etmek - Onarmak 
T mir -Onarım 
Örnekler : 
1- İstanbulda heman bü • 

tün eski eserlerin on rıma ih· 
tiy cı var. 

2- Kırılan. kalp onarılmaz 
2-Tiimim - Genelge 

Örnek : iç 8 kaalığrnın 
göçmenler hakkındaki son ge· 
neJgesini okudunuz mu ? 
3 - Timsal - Sembol 

Örnek : Atatürk Türk 
kurtuluşunun bütün davaları • 
nıo sembolüdür. 
4-Ekscriyet - Çoğunluk 

Ekalliyet - Azınlık 
~kseriya-çoğun, çokvakit 
Ornelder : 
l - Fransıda paılame to 

çoğunluğu flandin'ın önergesi· 
ni reddetti . 

2- Uluslar so yetesinde 
ZinhkJar meselesi her v.akit 

ortaya ko ur, bir türlü kota-
rılmaz. 

5 - !akr(r -= D.ilerge 
Oı ek : KüHür bakanJığı 

bütçesi laakkında üç dılerge 
veriJmişdir. 

- 30 uncu Liste-
1 - lbmıl atmek - Sa 1samak 

ihmal -- Savı;ı 
Örnekler : 

1-Hava işi lavtaya gdmez. 
2 - lş 'ni aavaayan taliıizlik 

ten babat".tae-.eli. 
:1 ·lbtiyat-Sakaı 

ihtiyat et•ek - Sakaımak 
Örnekler : 
1-Hayır, o bu işde savaa 

deiil, seknı &östermişdir. 
2 - Kredı işlerinde 8 knıyaa 

bankalara kız amalıyız. 
3 - Kaide - 1 - Kural 

Ônııekler : 
2 -Duraç 

1-Bu cümle gr er lıural
larınııı göre doğru değildir. 

:2 -Taksim anıtının mermer 
durnçını nasıl buluyorsuııuz ? 
4-Tarif etmek -T nımlamak 

T rif Tanım 

Örnekler : 
1-Bnna ekonominin son 

tanımlDI söyler misini7. ? 
2 Eğer yerinizi iyi tacım· 

lıyabıl eydioiz bu kad r ara • 
yıp o•mazdım. 

5 -Teşetti;l- Ayrılışma 

Örnek : Yurt işlerinde fi 
kir aynhşmaıı en büyük f eJi· 
kettir. 

- 31 inci Uste -
1-Mev uk - Doğru, belgin 

Örnek : u haberin bel -
a-inlığınde şüphe ediyorum. 
2 - Kıı unu u a - Ilkçağ 

Kun.rnu vust - Ortaçığ 
Kurunu ahi re S :>nçağ 
Asrı baztr - Y eniçağ 

3 - Asri - Modern 
4 - Z•nnetmek - Sanmak 

Z9n - Sanı 

5 Güzide Seçkin 

'ot : G zctemize gönde 
rilecek yazılardabu kelimelerin 
Osm!lnlıcalan kullıntlmama ı· 
nı rica ederiz. 

il i tar af anlaşması 
Parijı · yarın suresi bit 

mekte olan Türk Fro.nıız te · 
cim rueodüı vivendısinin 13 
ağustos kadar uzatılması hak 
kıoda iki taraf anla mı,dır • 

r 

l 



İLAN 
Trabzon icra memurlu~un· 

dan : 
Gayrı menkulun buluad•?iu 

mevki, maballeıı ıokaj'ı numa 
raıı 

Maamüştemilat bir hanenin 
48 bıssede 2 l hi11eıi 3 'hi11e 
i iberile 2 bisseıi 
Açık artırma ile paraya çevr· 
ecek gayri menkuluo ne o d• 
ğu 

Boztepei 
~um c ddcsi 
935 tarıhlı 
kaydi 

zır m.haheti tak 
7 1 - 2 baziraa 
;J3 no Ju tapu 

Takdar olunao luyroat : 
Tamami 800 Ura 
arhrmanın yapılıcait yer 

gün, saat: 
Trabzon icra dairesi önünde 
2 ·8· 935 cuma iÜDÜ IO 12 
1- işbu iayrı meakuluo artar 
ma şaıtoame~i 3-7-935 hr 
ibinden ıtıbarea 931 - 1:.. 7:lNu 
raale Trabzon icra dairesınin 
oı uayyen numaruındabeıkuıo 
görebılmcıı ıçio açıktır. ılia· 
da yazılı olaıılardan faıla ma 
iumat alma~: iıteyeoler, itbu 
urtnameye ve 931 - j 27} doı 
ya oumaraaıle memuriyetimiıe 
muricaat elmelidır . 
2- Arllrm"ya iştirak ıçin yu 
1' arda y•zıu kıymetın "' 7 5 
nııbetıode pey akceai veya 
mılıi ı>ir bankaDıD teminat 
mektubu tevdl edılecektır( 124 
3- ipotek 11bibi alacaklılarla 
diier alakadariana ve utafak 
h•kkı sahtplerinın i•yrı men· 
kul üzer ndeki bakJ.ııırını huıu 
ıılc f aız ve murafa dair olau 
iddalarıaı iıbu ilin taribinde'1 
1tı baren yirmı aüo ıçinde evra 
kı mü11bıtek:ıle bırhkte memu 
riyetımiıe bıldu mclerıicı p eder 
aksi halde hakları tlpu eıciUle 
ıabıl olmadıkca satış bedehnin 
paylı şmasJDdan harıç kalırlar. 
4 - Göıterilea aünde artırma 
ya ittırak edeaıer arbıma t•t 
namuıni ok.umut Ye lüzumlu 
malum 1tı almıı ye bunları t&• 
mamen kabul etmıt ad ve ıti 

. bar oıunuıJar . 
5 f ayiu edilen ıamaDda &•· 
n meo"uı üç defa baarıJdıktaD 
ıoaıa en çok utır•oa ihale 
edıhr ancak artuma bedeh 
mub1ammen kıymetin yüzde 
yetm t betini bulm•z veyaaahf 
ııteyeaJn alacaaıaa ruchaaı 
o aa dıaer alacaklılar bulunup 
ta b1.&nlaran o iayu menkul ı1e 
temin edılmıı aıacaldarınıa me 
cmuund-.a fazlayaçıkmaııa en 
çok artıraouı taabhüdü bakı 
kalmak üzere artırma onbet 
ınn d•ha temdit ve onbetincı 
iÜDiıD hıtamı olan 17-8-935 
cumartcıı iÜDÜ ıkıacı artırma 
aynı aaalta yapılacaktır . artı 
rmada bedeh ıatıı ııteyeain 
alacaaına ı uchaaı olan diier 
alacaklıların o aayri meakuı 
de teman edılmıt alacaklara 
mecmuundan f .zıaya çıkmak 
ıaıble en çok tirıraaa ihale 
edııır. boyle bJr bedel elde ed 
ilmezı~ ıhale ya pılmaı ve 1&hf 
talebı düter . 
6. Gayri menkul kendisine 
ıbale olunan k1111ıe derhal •e· 
ya verıicn mühlet ıçiade parayı 
veımeıs ıbale karirı fubolu 
nar.kke;odiıındea evvel eD yü· 
kıek teklıf e buluoa ı k"mae 
atzetnHf olduiu bedelle alma 
ia razı olur11, ona raı1 olm11 
veya bu uamaz11 hemen onbcf 
aün müddetle artumaya çıka 
rıhp ~nçok aıtınna iba.Je edi· 
lir ıki ale ar11tndaki fark 
Vfa"t!!Çenıbiüuler ıçin yüzde bet 
teD heup olunacak faiz ve 
diier zararlar ayrıca bükme 
h•cet kalmıksııın memuriyet 
miıce alıcı dan tabıil olunur 
madde( 133 ) 
2ayri menkul yukar.da iÖıter 
lıD 2 8 9.;S tar;lı;Dde Trıb · 

fade yağ 
eksiltmesi 
Siiel s tınalma 

komisyonund:ın 

A - Tı abıon kıtaat jhti· 
yacı için hhminea 6000 l iralık 

7500 kılo erimiş sade ya&' alı 
nacaktır . 

B - Şartnımeıi her gün 
komiıyoada paraaız olarak 
okunabilir • 

C - Artırma ekıiltme 
kapalı zarf uıulile satın alına
caktır • 

D - Artırma eksiltme 
k•lede sabnalma komiıyoouo· 
da 12 temlDuı-935 Cuma ğü 
nü saat 15 de y .. pılac11klır. 

E - Muvakkat temin•t 
4 So lira dar • 

G - İsteklilerio 12 tem· 
muz 935 cuma günü Hat J 6 
dan evvel teklif mektuplarile 
kalede sahnalma komisyonuna 
muracaatları ilin olunur • 

4 -4 

Saydiye resmi 
artırması 

Defterdarlıktan : 
Trabzon Vıliyeti merkez 

kazasile Vakfıkebir Alrcaabat 
Sürmene ve Of kınları ıeva· 
bılinio 11ydiye ruldi ş :ırt 
namesinde y• zıh ~artlar daıre 
ıin.ıle 24 bnirao · 19 jS taı ihia 
den itibaren iki ıeneliii açık 
artırma uıulil~" on bet ıün 
müdderle artırmaya il onulmuı 
tur muhammen bedel(3o,coo) 
liradır . 

lbaleai 9 temmaz 9r) taıi 
bine 1116aadif aah aüııü aaat 
14 de yapılacaktır . ıartaame 
aini ılrmek iateyenler her 
sün •e talip ohnlar muham-
men bedelin ,nzde yedi buçu 
iu alan (2250 ) lira temiaat 
yatırmak aurdile mezkur gün 
ve aaatta Trabzon defterdar· 
hiında müteıepkil l: omiıyona 
mura(oat eylemelerı ılin olu· 
ııur . 3 - 4 

Kapah zarfja 
Un eksiltmesi 

Askeri satınalma 
komis}·onundan : 

1 - Erııncan tümeninin 
merkez kıtaat mileaseaat era· 
bnın ihtiyacı için f;o,ooo kilo 
fabrika uau kapalı zarfla ek· 
ıiltmeye konulmuıtur . ibaleaı 
9 temmuz 935 aah iÜBÜ ıaat 
15 de yapılacaktır . 

2 - ~uhammen bedeli'1e 
ıöre ilk temiı atı 487 liradır 

3 - Taliplerin ıartnamt ıi 
ai ıörmek içın her aün ei&a lt 
meye iıtirak edecekJerin b.:1· 
li iÜD ve Hattan bir saat OV 

vel komiıyoDUD tarıfat daire· 
aindeki tı!khf mektuplarile 
tnmen kararkibıodaki aatan 
alma komiı)oDuna muracMat 
ları illa o:unur 3 - 4 

Yitik tasdıkoame 
Orta mektebtea aldıi1m 

t ıdaknamemi yiltthdüm yeai· 
ı~ni ahe1tımdaa yitıiinin hik 
mil yokdur • • 

Kadir mebmet oılu 
Sınıf 1 - C 

t\2 209 

zon icr• memurJuiu oda· 
da ". ba ilan ve a61te11 len ••• . . d 

artırma tartaam••• ,.aır· ı o e 
ı.tıl.e•i• Hin o.uıaur • 

2 ıc: 
~ ~eniyol ) 3 Sayfa -· 

• 

a: ... -

Fİ 940 A. 
c 'ade iJe 

75 lira 

• • FILIPS 521 A. 
Çok kuvvetli 6 Lambalı 

OKTOD SÜPER Bir sene vade il e 175 LİRA 
-

Dünyanın en muazzam R A D }" O 

Fabrikalarına $~hib o/tın 

RADYO !arının 1935 mGdellerini 
Ha)kıa istıfadcsini düşünerek 

fiyatın• zam y pmadan 

12 ay taks~tle 
Verdiğinıizi muhterem HaJk,-
mı?.d biJdirmekle şeref duy· rız 

KISA 
ORTA 

VE 

• • • 
iLi FiYATI 

297LİRA 

UZUN DaJğalarla Diindayı bir daın altma alan 336 A. N. 
Kı•a tlalfaları katiyyen p lrazitıiz tlin'elir huika mo:!eli 

Trabzon ve h~ v 
H. ABDULLAH 

lisi acanta~ ı : -~~ 
FEHMİ ~ 

• 

Akcaab d Bozkurt . . . ~ . . 
OTOMOBiL BIRLIGININ 

Sayın Halkımıza ilanı ~ 
OıomobHJerimiz dünyanın en met in. Pn emni\ etli t nPzzüh otomobille-
ridir .. Şoförlerimiz k;bar. temiz. hP-r türlii ictım · i terhıyP.' ~ sahıh. mes-
lekine vazifezine aşık mal ~ahıbı dıkkath } urd<l:ı~fard r ki, hirhğimiz 
bunlarla hilhakkın övünebilir. kurduğumuz in tiz ım sayesinde Anadolu-
muzun her tcuafı için nak1l fıatlarımız herke den daha ucuzdur . 

Herkesi, pek haklı olarak diişündüren , lıf"\ Praı , endi§e ve iizüntült-re 

1 
1 
111 

'· sevkpden bir mesele \ardır ki oda uzak yakın bir yerden bir yere gitmek 

J 
ıçin binect-ği oto.nobi lin sureti kati' t>d~ ~• ğlan1 'e mak ·neyi idare ede-
cek otanın aklı başında vazjft> inin ehli dırtksi) ona sahıb bir şoför olub 
olmadıgı keyfıyetidir. işte birliğim;z herkesi bu endişeJerden kurtardık 
memleketımiz,fe ( Bozkurt oıo nobıl birliği ) ni t ~i ... eyi Jık .• 
Ere yeni oto-nobillerimiz drıhi atelyemizde ki mak 'ne müt lırıas111rnız !araf ndan tekrar 

feR.rar inceden inceye teOııJı edılir, fr,.n ve d reh&İ')- 0 '"" c •Un yollarda bile 
R. liyım bo .. ul na:.ı, mok "n ıini idare eden şofor altın 

1

hi otomobilini 
hakkiyle bılir, o~omobil direkı yondakı förfınu lanı . , • 

Akçaabad, Trabzon, Erzurum, Kars ve At iolunun her tarafına artık 

Emniyet ve itimadla SE,) h t e ce iniz ... 
MERKEZr: AKÇAA8AD . ŞU ESi: TRABZON Gazrpnş,. caJde•ı Np ,s 

- ·.,--, .· .-·-.-~~'t(?~ı:· .. ·(· .. r.· ""· . ._ ' ........ -..,.._., - ' .. =: .. -.:, '. "p~. <;j'f"' - . ... 
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ABONE 
Seneliği 500, Altı aylığı 300, 

üf Aylığı 175 kııruı 

es 
YENIYOL 

.... 
' 

, 

... 

~1SHASI 
4 J~urustur .. 

4 Sı yla 

lliın •atırı 15 Kuru~trı' Reklamlar 
pazarlığa tabidir. 

Çarşamba~ Cumartesi Günleri Çıkar GAZETE ve BASINEVI E•ki niishalar 20 kara~tar 

İLAN 
Trabzon icra memurluğun· 

dan : 
Garrı menkulun bulundı?ğu 

mevkı, maballesı sokağı numa 
raıı 

Üç dükkan bir fırın iki 
eY iki dükkan arsası 

· Açık artırma ile paraya çevr· 
ecek gayri menkulun ne oldu 
iu 

Dabağbane mahallesi tapu 
T. sani 336 tarih ve 3-12-
18-28-35- 42 - 49 No.larda 
kayitli 

Takdır olunan kıyroat : 
Sekiz parça gayri menkule 

6300 liradır 
_artırmanın yapılacağı yer 

iUn, saat: 
Trabzon icra dairesi önünde 
2 ·8 · 935 cuma iÜnü JO 12 
1 - işbu gayri menkulun artar 
ma şartnamesi 3 - 7-935 t r 
ihinden itibaren 933 _ l'..!S Nu 
raile Trabzon icra dairesinin 
Dl uayyen numaraıındaherkesin 
göre balmeıı için aç ıktar. ilan. 
da yazalı olanlardı.o fazla ma 
iumat alma~ isteyenler, iıbu 
şartnameye ve 933-125 doı 
ya numaraaile memuriyetimize 
muricaat etmelidir • 
2- Artırm•ya iştirak için yu 
karda yazıu kıymetin ~ 7 5 
ai~~e~i~de pey akceai veya 
mılh oır bankaa:aın teminat 
mektubu tevdl edılecektir( l 24 
3- ipotek aabibi alacaklılarla 
diğer alakadarlann ve irtafak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerındeki hakJarını husu 
ıile faiz ve masrafa dair olan 
iddalarını işbu ilin tarihinden 
ltıbaren yirmi gün içinde evra 
kı müıbitelerile birlikte memu 
riyetimize 1>ildirmeleriicap eder 
akıi halde hakları t pu ııciule 
ıabıt olmadıkca satış bedelınin 
paylaşmasından harıç kalırlar 
4- Gösterilen günde arhrm ' 
ya iştirak edenler artırma ş t 
namesini okumuş ve lüzumlu 
malumata almış ye bunlara ta. 
mamen kabul etmiş ad ve iti 
bar olunurlar • 
5- Tayiu edilen umanda ga· 
ri menkul üç defa bağrıldıktan 

sonra en çok ut1ran ihale 
ediHr anc k iirtırma bedeli 
mub mmen bymetın yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veyasahş 
isteyenin al cağına rucbanı 
olan diğer alacaklılar bulunup 
ta bunların o ğayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarıntn me 
cmuund.m f nlayaçıkmazsa en 
çok artırnuın taahhüdü balu 
kalmak üzere artırma onbeş 
gün daha temdit ve onbeşinci 
güaün hitami olan17~8-935 
cumartesi günü ikınci artırma 
yani saatta ynpılacaktır . rta 
rmada bedeli satış isteyenin 
alacağına ruchani olan diğer 
al..c khların o gayri menkuı 
ile temin edılmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile en çok tarırnua ihale 
edilır. böyle bir bedel elde ed 
ilmezs~ ıha le yapılmaz ve atış 
talebi düşer . 
6:- Gayri menkul kendisine 
ihale olun o kiaıse derhal ve· 
ya verilen mühlet içinde parayı 
veımeıse ihale kararı fesbolu· 
narakkendisinden evvel en yü · 
ksek teklifle buluoao k mse 
arzetmiş olduğu bedelle ıılma 
ğa razı olurs , ona raıı ulmaz 
veya bulunmazsa hemen onbeş 
gün müddetle artarmaya çıka 
rılıp ençok artırana ibı.le edi· 
lir iki le arasındaki fark 
vegeçenihgüuler için yüzde beı 
ten hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlcr ayrıca bükme 
hacet kalmaksızın memuriyet 
mizce alıcıdan tabsii olunur 
madde( 13.S ) 
gayri menkul yukarıda ıöster • len 2 ·8·935 tarihinde Trab· 
zon icra memurluğu oda· 
sında. işbu ilan ve gösterilen 
artırma ş rtnamesi daire s:nde 
satılacağı il" n o:unur • 

Za) i amulıaber 
Bundan bir kGç yıl evvel 

K dı köy ultaniy~ mektebin· 
den""Trabıon :ıeylinhk mekte · 
bine nakl m esnasında alm·ş 
olduğum 10· 2 teş .]339 tar 
ve 831 s yili ı)mubaberimi za 
yi etdrm ytnisini çıkarııceğım 
dan diğerinin hükmü yokdur. 

Trabıonun arafılbyo m bal 
lesinden koto o~lu Emin oilu 

Necmettin 

'Teşviki sana} i kanunu-
ı dan istifade eden mües 

sese sahiplerine 

İktisat vekaletinden 
Sanayi müe11eselerine gön 

derilmiş olın sual vaı ıkaları 
mücibince tertib edilecek 1934 
seneıi iş cetvellerinin beş nus 
ha olarak tanzim edilmesi ve 
bir nushasının veka etimize 
gönderilmek üzere en geç l · 
1-935 tarihine kadar postaya 
verilmesi, diğer dört nushası 

nın ise yine ayni \Qrihekadu 
mahallin en büyük mülkiye me 
muruaa verilmesi luzümü ilan 
olunur. 

İLAN 
Trabzon Aılıye hukuk 

Hakimli~inden : 
Müddeiye Trabzoııun pa • 

zar kapu mabaileıiuden mol· 
la Bekir o&-lu Ahmet kızı ve 
Boztepei zır mahallesinden 
bacı Ali oğlu Mehmet mah -
dumu Zıhni karısı Seher tara-
fından Boztepei zır mabalJe • 
sinden olup lıtanbulda Sirke 
cide büyük Karadeniz otelin 
de ikamet eden ve abaren 
orada olmayıp ikametkihı 

meçhul kalan h- cı Ali o~ulla 
rından Mehmet ,zihni hakkı a 
da açdığı boşanma dav.ısın 

dan dolayı ikametkibı meç -
bul olan z,hni h.:kkında da 
vetnamenin ilanen tebliğıne 
mahkemece karar \erildiğ in -
den ve mubak~me 17 7 935 I çarşumba günü s at one ta • 
yın edildiğinden mum ileyh 
Zihninin o gun ve saatta tr b 
zo:1 hukuk mahkemesine esa 
leten veya vek ileten gelmesi 
aksi t•kdirde muhakemenin 
gıyaben devamına karar veri 
leceği tebliğ malcamına k ım 
olmak üzere keyfiyet gazete 
ile deilin olu nur. 

LİKÖR • • FIATLERI İNDiRİLDİ • • 
2 5 C. L. lik Siıe 
E•ki fiat Yeni fiat 

K. K. 
90 
85 . 

65 
• 
• 
n 

85 
65 

n 
n 

" 
n 

" 
n ,, 
" ,, 
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58 
• 
" 

50 
• 
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" 
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it 

" 
n 

n 
., 
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• 
• 
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60 C. L. lik ıiıe 
Eaki fiat Yeni liat 
K. K. 

200 
175 

175 

125 
,, 

125 
175 
125 

" 
n 
n 

" 
n 

it 

" 

123 
• 
n 

10~ 
» 
» 
» 
., 
,, 
n 

" 
,, 
n 
n 
,, 
n 

68 
J) 

100 C. L. lik ,;,e 
Eıki fiat Yeni fiat 
K. K . 

350 
300 

225 
300 
225 

" 
" 
" 
" n 
,, 
,, 
" 
., 

223 
., 
,, 

183 
,, 

183 

" 
" 
" 
" 
,, 
n 

" 
" 
183 

108 
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İnhisarlar baş ~1üdürlüğiinden: : 

Likörün cinıi 

Çilek 
Ahu dudu 
Kayıı 
Mara.!1en 

Mara•ken 
Gümel 
Men ta 
Gül 
Viıne 
Mandalina 
Kakao 
Neme 
Portakal 
Katran 
Sarı 
Altan 
Turunç 1 
M. Mandarin 
Muz 
Be8endılc 

Vermut 
Kınakına 

1 

1 

j 

) 
1 

Brincı' ıın•I 

//cinci ıınrl 

$aablı 

İdatetnil likör fi tlcrini indirır.i~ 1ir •. 1 Ağu:los 935 den iti1aren lik9rlerln vukardı yatlh 
Jiatlerle 11tıJacıjı ilin oluınır , " .. 

"nlar ve ahurl.ar hakkında 
A y IKTAN: 
Umumi lııfsıssıhbıa kanununun .246 cı maddesi 11rahhn· 

tcvfıkan bıfsıssıhba Lomisyoııunca ıosterildi 6İbi ıehirin doğu 
tarafı i~in umumi ahurlara değermeodere semtinin ve bati tara 
fına da (bal) yeri ile şehire sebze vı·saire taşıyack nakıl vasıta 

l rına gecelemek üzre hal yeri karşısında ve kale divari ile dere 
arasıadaki sahanın mınt ka olarak rı>sterilmesioe beledıye en· 
cümr.nince karar verildiei ve şehirio başka kısımlarında ban ve 
abur y hılmasının yar k edildiği ilan olunur . 1 -- 3 

Gayri nıe ul artırma temdidi 
Köyü nevi kiymeti mü. T, 

lira 
Komera kilise ve 919 metre 75 M. 

murabb ınd avlu 

DEF E DARLIKTAN: 
29 6 935 tarihinde temdıden arhrm:ısı yapılacak olan yuka-

rıda CiDS ze sair evsafı yazıla gayrı menkulun a.ıtırmaaı 6 7 !135 
cumDrtt'si güfiÜ saat ona talık edilmiş olduiundan talip olanların 
mez\ı ur gün ve Daatta yüzde yedi buçuk diboz•to akcelerile bir 
lıkte deıterdarhkt& müteşekkil komisyona muracaatları . 

--------------------------.~-----------------------

En iyi sade yağ eksiltmesi 
T:raLzon Lise Direk törlüğünden: 

1 - Tr2bzon lisesi ve pan iyouunda 935 ıendi haziranından 
936 ruayıs giyeıine kadar sarf edilecek muh;mmen bedeli be 
ber kllosu 57,f) kuruştan 1150 liralık ezami 2000 kilo miktarın· 
da v kfıkebirin en iyı sade yait 25 6 · 935 tarihinden itibaren 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi her 2ün bedelsiz mektepten alınabilir ve 
görülebıhr . 

3 - Eksiltme 9 7-935 salt günü saat 14 de liıe binasında 
yapılacaktır . 

4 -· Eksiltme açık suretle yapılacaktır . 
5 - Muvakkat t~minat mikt ri 86 lira 25 kuruştur • 
6 - İsteklıler Ticaret odasında mukotyyet o ldukl.u1na dair 

veaik ğöstereceklerdir • 
7 - lstel.diler 2490 numaralı kaunuo 16 bci maddeai ahka 

mina göre muvakkat teminat! rını eksıltmeye başlamadan bir 
s;.ıat evveline k1tdar mektep kitabetine verecekl~rdir. S - 4 
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JSTANBULL J 

A 

En e ki, en biiyiik 

GAZETESİ 

Sayısını 5 kuruştan 100 paraya jndirdi 

Yıllık abonesi : 750 kuruş 

Her gün sabahları 
8-10-12 sayfa çıkar 

OKUYUNUZ 

TAN GAZETEsi 
berber salonunda satılır 


