
Başbakan 
Martlın 4 - Baıbalıan 

lamel inimi Jün Mortlına 
eclmiıJir • 

Siirt 5 - B.,6olıan la· 
m•f /nönl Bapn Siirt• pi 
miıJir • 

Halkın 
şikayeti • • 

Giia 1eçmi1or ki, farıalar 
•• ekmekler hakkında .. ir 
deiil birkaç 1iki1etci ile kar· 
ı•l•t••ı ol•ıyahm. Herkeı 
lliyliyor, 1aaa J•••• bap• 
baiara, ailaJa •ihJ•. aöyli!or' 
fak at ı6yleaiti bÜ• bır aıyde 
balaabıı olan bu çirkia yakia· 
)arı iaıaa ınete ıitaalaraada ' . ele aleme laarıı yaymaıa, 11 • 

kalıyor, ııkıla1oruz ama ae ya· 
pala• ki, aikAyetleria ardı 
araaı keailme•ekle beraber, 
fınalar tla, içi fare piıliiiJI• 
dolu ekmek çıkarmak yo:ua • 
claki yarıılarındaa biç mi hiç 
ı•ri kalaa1yorlar l 

Ekmekleri• ipadea fare 
piıliii ç~kma11 ae demekdir ? 
H•lkıa ıihhatiae . dokuau ba 
yiz kızartıcı bal daba ae za· 
maaa kadar ıirtib ıidecek, 
zaya1Waiım111a •• zat· allı if ·~
deleriadea biri olaa ba laale 
bir ıoa verilmiyecek midir ? 
Ua fiatleri üzerinde az çok 
iaitler olur, ekmek fıatleriae 
laiç dolr.aaulmaz, ualarda uak 
bir Jlkaelme old• ma, erteai 
ıta bem.. ekmekler bir ka • 
r•ı artar. Halkıa zararıaa 
ola• ba hale balk HIİaİ ça • 
karan , f a k a t •k•ek· 
leria içiadea 1a.... laer s'• 
tirlü baıaratdaa fare pialıkle· 
riae tarıacaya kadar miyde 
bulaadıraca •• ylis kııartaca 
ı•Jler çıkar, buaa ela ilııai ol 
maaa lbı• ıeleDleria ajızlar• 
açalaaa, o ç e f i t ceatil • 
mealiii• iıö1le •İ olmah kar-
11hiı ? l 

Harbdea iac• 1'a ıelaircle 
yet•if bet biD alfaa nrcla, 
fırı• aayıaı otua ıeç•ezdi, 
b•ıll• otaı bia ailfaa •ar, fa • 
raalar kırkı acçdi 1 llalO• Ja, 
fanalarıD çojalaaaı, aarla lae-
aabları üzeriacl• laalk aleylaiae 
çok tea;r yapmakda, _Ye _ıt.e 
Jladea dahi peripalaıa. pıali 
ji arbrmakla berabor, ~~~ 
yarsa cliıiplia ye koatrol lf&DI 

de b~zmakcla " ~tialqdir 
•ekdedir. 

F arınlar bakkıada, ••1
•

11 

ki, buıünkü feci duıa~a az 
çok iyılii• doira çe•ırecek 
kararlar tarchr. Baalar bir 
kez tatbik• baıl•••• • ıerçi 
ortıbk ıüt li••• ol••1 • f • • 
kat, biç dei!lae pialip 6al 
ae geçılmiı olar. 

Ortada, kamacua eaeali • 
;iai, ıaihianı bo1&11 acı te 
acıklı bir ıoram •ar, b61le 
bir durum karııııada lltiaiz 
kalmak icletldlik aa,.ımu 
•• ? 

Gelenler 
MtUkiy• Milfettiıi b. Şlkrl 

ı•brimize ıelmiıciir • 
Geçealerde Eıkiıellir• si· 

t'ea A•akat baJ Faik Alaa•t 
,1ıltril9İ&• ci6amltdlr • 

Fransız - Sovyet anlaşması 
Loadra - Almanya bukü •11i telif edılmeai •iimktıa ••ta fraaaız ıoYyet aaJaımaaı olup olma1acaia laakkıacla 

laakkıada iaıilteredea izahat lokarno aadlaımaııaı imzala 
iatemitti mıiliz blk6metiDia yıa devletler d&fllaceleriai 
ceYallı bafla loadradaki al • iiğren•ek iıtemitdi aaaıldıiı•a 
maa biJilk elçİIİDe YeriJ•iıtir f6re İDfiliz Cetab.ada bu iki 
laabrlardadarki almaa1a fran aDdlııma araaında biç bir 
uz ıoyYet aatlaımaaıaıa Jond kuıatilk tezad olmadıia fikri 
ralo~araoıalqmHile b•ildın ileri a&rülmektedir • 

·~~~~~~~~~~ 

Habeşistan meselesi 
ltalya - Fransa arasında andlaşma 

Loadıa - D•ily telıraf 
ıazeteaiaia diplomatik •1tari 
yauyor ; 

Fraaaaz hıl1aa mukaYele 
aiaa ekleaeD bir protokolaa 
Habeıiatuda de•İryola ülke· 
ai dıııada biç bir cleieri yek· 
tiar. Muıoliai ba protoKol•• 
ltalyayı Habeıiıtanda Özpr 
bırakmakda olduju fikriade • 
tlir a1aı aytar •uhabjr ltal • 
1a ile Fraaaaaıa Sliel Ye ıiy• 
aal aacllaımalar yapmak &zere 

Arsıulusal 
Ankara - Aıuıtoıta 

Açılacak olaa Araıulaı•l 
a.ir paaaJlnDa ittirak ede· 
cekle •e $ark Demir rollan 

J6rüıdükleriai ıöylemekdedir· 
l"i deYletia birbirleride yapa· 
cakları yardımları tubit eıien 
Siiel aaullaı111a bit•ek lzere 
dir. Sit aiyaıal aadlaı•a için 
J•palaa ıörüımelet o kadar 
ilerle•it deiiidir. Süel ud -
Jaıma•ın biikümleriae ıöre 
ltal1a F ranıadaa ta• ltir ıüel 
yardım belde1ebilrcekciir. Bu 
r6rilt••ler bakkaada lapte 
reye laiç bir malumat •eril • 
memitdir. 

İzmir Panayın 
deril•eıi ıarthr aakliye 
paralanm ıidit ey ı•liıde ta•• 
•e• •er•eleri lazı•cllr 1izde 
70lenzilıta ıeliace bu e11ılarıa 
ıidiıte beraber ıltilr8len 

eıyalar olcl•ita•• •• sidit 
ıelifleriacle •tarlddaraaa ıöı· 
terir Sesi koaiteil tuJaadn 
yerilea ••rakı muabite •aka· 
aaJDda bir iaüdaya ilİf tirilerek 
Şirkete Yerildiii zaa;aa ıeri 
Yerilecekdir. ba maıaade 
ıidiı içia aerıinia açıl•aaıa· 

Finans 
bakanlığında 

Ankara 5 - İç itlerı ba-
kanlığı ienel direktörlüiiladt.n 
bildirilmiıtir maliye bakanh 
iında yapılan hı sızlık hak • 
kında bazı r ... ıetelerde i[Örü • 
len ve birbirine uymıyan haber 
leria iç yüzü ve doğrusu f U • 
dur fınanı öı 1 direktörlüğü -
aün mas111 üzerinde bir zarf 
içiıule Ye ıabaa aid ol n bir 
miktar pıra buluomuş ıuç\u 
odacı adliyeye Yerilmrıdır . 

Habeş imparatoruna 
cevap 

Brülcul - Royler oja.nıı 
nrn hir ayl rınJa Jiyecde 
bulunan arıiduk olto laabi•· 
bar, hanedanının yenid•n 
Aoa•luryo tahtına ••tirilmeai 
içi11 görüıler yapılmakta al-
ciuiunu lıaf.al · etmiı ancak 
bütün fırltalor torafıtıdan te• 
mamile 011anmcıdıkca Aoaı• 
loryaya dönmiyeceiini ilaa. 
•tmiıdir . 

Yüzde 2 ler 
Ankara luarların 

Her ay ayhkJarınaD yüzde 
kiaini T. H. Kurumuna •er· 
meleri kararını duy•D Adana 
Ciftçileri bir toplnntı yaparak 
Uraalanaın yflzde Üçünii liç 
yıl için Hava Teblikeai11i 
önlemek itine yardım olmak 
ilzere HaYa karumaaa ayır· 
maya aiı .. r•itlerdir ba 
Yeritten yılda iki iç 1Dz bin 
Lirahk bir gelir aaalıDaktadir 

r 
1 YAZllC 
\..___.....__ 

Bug•1rıün 

Çocukları. 
« Ba11ünütt Çoculıları yo• 

rının büyültleritlir . . » 6eli, 
ö.1leclir ama , ba aöz , ıa/t 
•Öy(enmiı bir eüzel aöztl•n 
ibaret olub kalmama.lı, eiJiıi· 
mizi , ıutumam•zu Ja onan 
anlamına U')'darmalıyı~ • 

Bir aorum rJor ki, bir yıl 
aalıı.z olur çiknenir , t'bar yıl 
yem boruaa olur falu..ır, ara· 
dan bir yıl clalaa e•fer, balta• 
rtınız ki , il GZClr etu tl•lm• t 

ain mıııl mıııl O)'ayor. y•la 
fında.... Nedir o bilir mi•inia: 
Çocuk bahceai ıorama J 

Ba kc ca ŞelıirJ• ıimJiye 
deein bir deiil 6ir lıaf Ço· 
cuk bahfHi olmalıytlı.. ôt-
rdmenlerimiz İ•t•tlilıl•ri 6a· 
dar çalıııınltır , okuldan fi_ 
kan Çoeaiu aolıalulan O• 

•okak Çoc•iu o/ma/ıJan lıar. 
ıaramo~lar • Ôlr•I n•nin o. 
kultla oertl. ;; t•rbi,cyi ıoiai• 
tada.ki bo.ııboı yaıcıyıı llofll• 
yor • Türlü 011rlılılur , Ciırl• 
lcolaylılclar İfind• yıllarJu 
bir Çocuk bahf .. 1 y pm• 111alı 
uy•allıfın, l,Uialilin ta lt•n· 
Ji•İ ılcfilde nedir . Acıyalt111 

biraz , yazık ılefil •İ , ıtırı· 
nın ı• hiyülılerin• 11 

B-R 

BA VINDIALIK KANUNU 
Memleketde Bayındırhk işleri 

tarafaaclu yelca •• eıya tari• 
feleriacle at•iadaki e111lar 
lnriae teazilat Japalacakdır. 
22 Apdada afdacak ani-
.ı....ı ismir paaa11rma .. ,a 
~lderle 16tlrecelderi 
etYa içia a•aml tarifed .. 
yiizde 7o •• aerı•J• ıırmek 
içi• ıidecelderclea yizcle So 
T•ailat yapalacabr. ba tea· 
sllattu istifade etaek ıçıa 
Serti kö•iteıi tarafıadaa 
yerilea yeaikaa&D ıirkete ıöa . 

daa bet ı&a eYYeldu Ye ı Jırlılı iıl•rinin telı elJen itla-
açahacaya kadar •• dlaA·te Kama'ayın ıon top an• 

Avusturya için 
P aİI - B La Yal ile b apa 

laiko•iç aıa11acla Jıpılaa 16· 
rlfmede anıtaryuın baabarı 
laaaeclaaaaa ait kaaularıa or 
tada• kaıdarılmua içia olaa 
karara dokaaalmuı olduia 
ııaalıyor. B laYal 15 marttaki 
diYiade laaıbarı •eaeleaiade. 
ki 1 i , • 1 • 1 1 • 1 • kiiçilk 
aaıaımaaıa ba meaeledeki ai. 
yaauuwa eıi olduia•• laabrla 
ta• yetkili kimıeler fra•Ama 
ba alandaki duı8maaaa de-
jiı•e•i• oldaja 161ll7orlar • 

Italyaya terk 
edilecek ada 

Pariı - bir mıiliz taze 
teai ı•P deaiziacle ki doame 
ria acbadakı frauız adaııam 
italy•J• terkedil•uiai ıeae 
ral ıametiaiD ro-:•1• ıiyareti 
ai• bir ıoaaca ııbı ıiıtermlf· 
t' ıelllıiJ•ltar •• bafal ba 1

c1'· 818 7 ikiaci klnua 935 
a • dl . ı 
t bli ro•• •• • ımarar • 
ara bildir 

t kedil•İI old•i11•• • er . . a-t 
•eldedir. baau. ıçaa .... e•· 
l kit eruİIİll• aıd olu ba • ı., ... ile ba ıaıeteaia bak. 
:ttili ,, .... il• ita11a araım 1 
clald del ıl•lt•eler araııa 
ela Wı bir mlaaııbet 1okdur. 

... J l · I rHi aarefiyle ıılıı 6ir lıont-de Serııaia Açılma 16nilnüa tııcnua kabul •Ji mıı o cın 
l J 1 L 6 rolcı tabi fafalmrı•ant e6a•t• bittiı· i taribtea beı ı&a 108• juınun ardan bayın ır uı a· 

·~ I mHintl•nJir • raaıaa kadar muteber olacık· lıanlrta hıltiıat o• orızıı-• •· 
dır. Serıiye sidecelder ile rin• dGİr konanara ıözetıiti Gerek Kamatay toplaıetı• 
aal ıötirecekleria yibaaa •akıaJ balcımındandcı a)'tıCCI larıntla 0 • e•r•k C. H. P. 
laatbadaa yllzcle 25 derece· da.rinde Jarulmaycı /ayılı bir ıini" dll,,/iiciı lı.araltayında 
aiade bir tea&!lattaa iatifade tleteri vardır. E barız oaılı bayınJ./dılı iılcri fl~erintl• 
edecekleri a•delte aumaae· oe laa•u•iyeti mill~t mimarı· eöriııiitürlten Haklım•t o• 
letia paraaıı aakloluacai• mızın inkiıafı u• büttın mem Hiıkarn•tl• aliıilı mıie•••• .. 
•_r_z_o_ıu_n_ur_. __________ ..,.. ________ 1e_1ı_._,,_._,_a_milinıaol oe--bn_y_•_n _________ A __ a_rk_a_•_•_2 __ 1ı_i_d_• __ ___ 

Sağlık bakanllğinın bir biidiriği 
Son postanın bir çırpıda 2,5 mıl yon zarar unvanlı 

r azısı hakk nda . . . 
Anluırn - Sajlılı 6alıan• t•tlıilı edilerek bunun lconana 

lıtınJan 6ütlirilmiıtlir : ı6r• mümkün olmotlılC onla-
Son po•ta 60Htqinin 15 ııltlıfı eibi ••a•ell 11olıı haıu 

-6-1935 tariJali " ao203 ıi marac.:ıat ile ıatııı i•t•· 
•ayılı nflılaa•ıntla birinci •ay nM mılıtar ortaya yayıldıfı 
/atla hiıy•lı lla.rllerl• y1aılı lııymcıte G•lildir Sıhhat o• 
bir cırpıJa a,s müyon lira i~timai muauenet baJıanlılı 
acarar u11oanı altında bir yaaı 6u iı laalı.lundo ahdi o• lıa· 
priıldıi 6a yaaiJalıi beyanat nanı ar~cılarımı ~ daıı e•iıul• 
llaltilcat• arpn olmalı.dan lılı.ırlerirae ait oldu;u makam 
fOAI uaalıtlır yapıldıtı rioayd lora bıldırmiı o• meyd'-'nda 
~an Afyon •ııtıı!__t .... ~ ... • .... li .... fi=-==a:6=~=-==' ~ea•le kalmamııdır. ,____ 

Çar§ambada hava 
tehbkesi 

ç.,pnlta - ilceye bath 
k6yliileriade blll1111duaa bllyük 
bir toplaab yapıl•rak baya 
telalikeai bo ~kında izahat Ye• 
rilmiı 'Te üye ka1aedilmi1dir. 
Yazılan &ye ıay111 1102 ,1 
balmaıclar. Toplutıda hl.lrli 
ıu d .... eleıi de r•pıl•1tdar, 

lieJgrad kabinesiı.dn 
beyannamesi 

Belırad - kab ne.oia un 
kii bcyaDuameıiııi belirad ga· 
zetcl~ri ıcvk ile karıılama" • 
isede utrep iazeteleri bey•• 
ıa.me bakkıad bir ıakut •a 
bafıu etaekto.ıliıler. 

./ 

I 

Parti işleri 
Anlcara - ı ildirie e•n· 

vonkarul dan nom~l toplan· 
tııını yap.ırak b.uı ilyonlı•ral 
üye oe baıkQnleril• ile~ IHı,· 
ilanlarının öd•ol•rini onayla· 
mıı o• par tinin İf f•lıımaaı• 
na ait o• iil•rden 6el•n iıler 
a~•r ınd• e6riıılatl• .. ,.,.. 
muıdur • 

Maten ve 
jurnal 

Gaz .. tt!leri ne di) or 
Parıı Batıa berliİa 

konuşı.ıalarınuı kaydedıyor 

mah• dıyorki 8 beck poloa• 
yanın kap ede se franıa ile 
.ıaıanya arasındabar mutayaı· 
ııt rolü oynayip oynayamaya• 
caiıo_l öğrenmd, iıtemektedir 
pota Jıruaatde fran111 almaa 
yakı l şmas Dl ••ilamak buıu 
ıunda polonyauıa yardaada 
bulunarak oyn•y1ı1nıleceiirol 
den pek b•iaedılmıktedir di • 
JOr ,. 



ABONE 
Seneliği 500, Altı aylığı 300, 

üc Aylığı 175 kara, • 

Çarşamba, Cunı t"':f~ 
--· ·~~ 

~~i 'li~Yyaz· 
"11~J'(İi~~6 ~~ ıöl(er· 
~i (\ ~.~-cı. ·-. ·rı~ .. 
ralıla ı,;,,ı,aara~~~~!JjifF 
aım•ı'ı hail•~~~~ 
çimento , üç ~8r1!1' 
Jörı ç•lci~ lı · akıyle p~n 
lendi yere • . • . Şehir için , 
•• en 'alabalık en 'k~ 
6ir ••çit ha,ında ~ a o• 
aylarca cana k bir du-
ram ıalıınan haııboı ıaki 
ıaıı o•ralılarından ayırıb 
siyart oermi;yecelı bir h•l• 
•etirtJitinden ötürü ıar•cıyı
mı~ teıeltlıürlerimizi.11anmalc 

••relımiıdir • B-u •atiırlarla 
o edeoi ~erine getirirken 
ıor ••n•:riarı içinde yine ak· 
1e1r.ıı •abah, köylü kentli yad 
Jaıların tatlı canlarına paau 
icar an meı har O• maraf ve 
malaatl lcöıeyi de dikkat oe 
inıaf ıözleri önüne Hrmeyi 
iı• O• llidiı• aygan ıörüyo· 
ra.s. Bir leaç kez otomobil 
farpı111talarınt1, kafa ve g6~ 
yorılmalarına ••heb olan bu 
iorkanç oe kanlı köıe , Er· 
dofaa mahalluincle, kıılanın 
6ira~ yalcarıaında Politoya 
O)'rılan yolan üıtündedir. ger 
çi, yol laaıuai idarenin :1 ola_ 
dar oma, ortada ıar ıınırları 
içinfie yarJdaıların hayatına 
paıa iarmuı bir Jurum alda 
fa , oe tehlike.ide ( maili 
inlaiJam ) bir y•pının a6•t•r 
Jiti t•lalilıenin yüz lıat ue 
6i1t lıat daha iıtünde 6uian. 
d•la ifindir lıi , Belediyeyi 
yalımdan il•il•.,ektle ue hele 
fii;ye ödeolcri •ıraıına çokdan 
•irmiı hulunmalıtadır • 

Sayın ıarbayımızın, puıu 

•aran taı •ibi , puıa kuran 
6a köıeyi de yine tez elden 
.sararaız bir .. hale getirmiı 
olocafını fOlı aınarız • 

BEK ER 

Habeşler 
Reddetdi ! 
Londra - Habeı İtalya 

•nlaımazlıfının barııcı hir 
t.arJr.Ja kotarılmaıı icin B . . 
Ed•n tarafından yapılan tek 
lif in red •dilıneıi ile ito lya 
ıiıel ha~ırlıklarır. in devamı 
Jiplamatılı daramu aiırlatır· 
mııdır • 

in11iliz lıabineıi dünkü top 
lonlıaında bununla utraımıı· 
tır yetlcile ceuenlerin ıöyledi 
tin• 11öre in11iliz aıyoaa11 an. 
calc maıterelı 11üoenlin ıiate• 
rni etlein miieuir olclufu 
•i.ıtldetce 6a aıyaaaya bailı 
lıaa/acakdır • 

Celal Bayyarın 
Tesekk:ürler.i 

AnJcara - Ekonomi ba. 
••nı bay Celal Kabotoj bay· 
remının onuncu y&l dönümün 
den ötürü kendiıine gönderi- · 
l•n tebrilı tel yazılarına icar• 
fi t•ı•lılıarlerinin iletilmeıini 
ttn11dola ojan11ndan dilemiı. ,,, ' ..,. 

arzu oe 
ıılıklar 
Ali Çeti 
iılerinin 

t.rarole yaptlmamıı olmaıın· 
... dan ileri geln)i olan yeraiz 

moarafları ue bunların bil-
laaH ~ Sauai ? idareler ve 

.tlf>;e/er cebhe.inden olan 
' 9 fetaatmı anlatarak bunun 

önüne ~efilmek üzere bayın· 
Jırlck bakanlılı teı kılalına 
eit kanunle oerılmiı olan •c-
lahiydirı, daha genı"ı bır •a-
hoya intıkalinı temin edecek 
yeni bir kanunun Komutaya 
verileceğini bıldirmiıdı . 

Fılfaki , 6erek Kamutay 
da oe gerek Kurultay da ileri 
aiirülmüı olan endiıelcrin 
dayandıaı noktalar ı u idi : 

Vılayctler de Hükumet 
daireleri hapiahaneler 11ibi 
bazı binalar lrlaliye fen key 
eti , orta oe yükıek mekt b 
binaları Maarif bakanlığı 

inıaat fen hey ti, eokaf bina 
ları keadi fen heyeti tarafın 
elan , Ziraat bakan/ığı ile 
inlaiıarlar umum müdürliıtü· 
nün yaptırdığı binaların bazı 
/arı kendi fen heyetleri tara 
fından ve bir çokları da ke· 
,if yekunleri ıle ılaoe edilen 
yüzde üç Hya b•ş ni•betin· 
deki ü.r;ret/er/e temin edılen 
muuliyetai:z. eller tarafından 
idare ve marakaba edılmtkte 
Vilayetlerd• , ilk mekt~b bi· 
naları 60•1 yerlerde maarıf 
mimarı adını alan tek bir 
m mur oe çok vilavetlerd de 
Haı oaz.if cai olmamak v~ 

binaenaleyh tam bir mesu i· 
yet taıımamak ıartiyle Nafırı 
Fen memurları taraf1.ndan , 
idarai husuıiye binalarının 

tamir ve inıaları da bazı 

•ilayetlerde ucretli te bir 
mimar tarafındarı idare eai/. 
diği gibi bir fOk oi/flyetlerd 
Je kendı ine mühe11dı• oeya 
mimar ıüaiz 11eren adamlar 
veyahud da kalfalar tarıfın. 
dan idare oe murakaba ilan• 
maktadır . inıaat oeya tami. 
rat konturollerı de Fennit 
hiç bir meaulıyet yükeleti/e. 
miyecek komı•yonlar elinde 
dir • 

Huıuai ~idar ler ve Bele· 
diyeler ccbhe•uıdcn bu mH le 
daha acıklıdır . Bu ıdoreler 
de fen kabıliy,.tinın meucud 
olmama•ı ve ıı baıında ba· 
lıınanların bir .,ıı yapmıı oL· 
mak heoui bu fı caate büyük 
mikya• da ~ beb olmakta oe 
bunların clııında ııe, oldukca 
luymetli miih~ndis ve mımar 
lartmızın yapdıkları proje , 
keııf oe ıartnamelerde aahı 

karorlaımıı aabit bir uıulun 
yoklafu ayrı ayrı iki elden 
f ık an keııfLerin birbirini tut 
mamaıı -.netıcui olarak her 
ıahıın kendi "kendine kabul 
eUifi uıul V• 111temlerler 
~•pılmıı ıılerde iyi neticeler 
fıkmaıı hemen .h men te a. 
dif• ballı bir ıey olu1orda, 

. yapı 

·zin •ayın 
'de ıopla· 

Hi İH , geçen yal 
ndırlık bakanlığı tcıkilat 

ve vazifeleri hakkında kabul 
edılen bir kanunla ıo•~ ve 
köprüler reidiğine ~ağlı bir 
direktörliile oerilmiı di. 

Ba Aarirlüğün bir yıl 

gibi krıcı bir %1Jm an içinde 
teşkilindeki maksada müte· 
veccih ço.lıımosından alınan 
müıbet verimle net 'ce.ine 
gelince , bu müddet iç inde : 

Merkez ve vilayetl!rdoki 
bütün mil1iğ binaların bir •İ· 
cilini hazrrlamıı oe bu ıuretle 
milyonlar değerinde olan 
millığ binaların ıimpiye ka· 
dar bulunmayan , aded, kıy 
met, meıela ue inşaatın cinai 
tubit eJilmiıdir • 

Hüküm t merkczind ba 
yıııdırhk bak nlıit, ekoaomi 
Ye bayındırlık bakanlıklar• , 
temyiz mabkemeıi, poliı Ye 
jandarma okulalara yapılaraaı 
idare ve mürakebe ctmitdir . 

Yıne merkez'de yapılmak 
üzere bulunan inhiı rlar ge 
nel direktörlüğü biuaaıaın bil· 
tün ınşa t doıyalarını hazarla· 
mııtar . 

Valiyctlerde yapılan Ye be 
dclJeri ye Üliu bir b çuk mil 
yon lir ya v ran inıaat ye ta 
mirata aıd dosyaları tetkık 

etmiş y'ne bur 1 rda yapıla 

1 
cak hük6met kooaklerı b&)'lr 
evleri ve poıtah nelerin tiple· 
raDl b zırl maş Ye bir k11mın1 
kontrol etmi tir . 

Y pı i!lleri müdürlüiürı.ün 
bu kııa mesaisi neticesi böy· 
l ce y pı işleri bir dereceye 
kadar yoluna ııirmit iıcde 

memlekctın im rında pek bi· 
yük bır temel ve vaaıta olan 
ıehir h rital ra müstakbel 
im r planlara iti bir ıoriu 
li de lmakta idi . 

Fılv kı y pı yollar kanunu 
muıtakbcl ım r planlarının 
tctlı.:ıkı ve tasdiki rşlerıni An 

ara imar müdürlügüne yükle 
tmış ııc de ım r müdürlüiü 
vıiayetlerdc . hıç bır teşıJat 
malı bulunm m 11 doJayııilc 

maddeten bunun tatbikıoe ım 
kin yokdu . 

itle yukardan berı işar t 
edıleu bu ün ıebeblcr altında. 
dır . kı bu ışlerın esasen 
memleket ıçuıe yayılmış bulu· 
nan bay111dırhk b kanlıiının 
t-: iulata vaaıt ıyle y ptırtlma 

ıı ve kontrol eculmcııoın daha 
do2ru olaca1ıJ mutaiaa edıl· 
mı§tır . 

1'eıkıl edılmekte olan yapı· 
işlerı genci dırektörHıaüne 

verılmek.te olan ışlerın ana 
hatları ııe ıu ııuretle teıbit 
edılebılir : 

Yükıek fen heyetanio mü· 
taleaaı ;;hnarak teıbıt edılecek 
C1 ılar dahılınde 41eh1rc1lik 
lloktaıından yurdun imar itle-
rıni ve 'i pı cıhetınden mıma· 
rt birlıitDl tanzim ve teaiı ile 
heroevi iaııatta takib edılecek 
ıkld ve ukavemot kıidı 

• 

ye uıullerini memlekr.tt~ düı 
tür olacak mahiye!~e tertib 
etaek • 

DeYle! daire müess scleri· 
Ye •i}aye huıusi idarelerine 
aid bilumum binaların inı 
veya tamirleri İçin_iktiza ede 
prnje va keşifleri tanzim ve 
ihzar ışl idare murakebc ve 
k bul muamelelerini ifa etmek 

Mulb k bütcelcrle id re 
olunan daire ve müesseseler· 
den post telır f ve teiefon 
umum müdürlüiününcnıtütüle 
rinezıraat bakanlığına bağlı 
hararların çifhklcrin y pı 
işlerini tıpkı devlet daireleri 
yapı itleri gibi idare elm k . 

MuJbak bütc.elcrJe idare 
olunan dtier bilümum d ire· 
lerle Devlete ait ıktiaadi ve 
ıinai müesıeaelerin ve beledi 
yelerin yapdıracekları binalar-
dan keşif bedeli ellibin lirayi 
ı eçenlerinin keııf proje diier 
fenni evrakını tetkik Ye taı· 
dik etmek 'H itın ikmalinde 
kabulleri içın heyetlıer intibab 
Ye tayin etmek. 

2290 ıayili belediye Ye 
yol kanununun eaaıle.n dahi 
ıinde belediyelerin yaptırac11k 
ları şehir Ye kasaba hali Jaa 
zır Ye mWıtakbel imar harita 
laranı te~kik •c tasdik et· 
mck ve bu haritalarla tanzim 
ve tatbikinde t•kib edilecek 
usulleri göıteren nizamnameler 
ye talimatuameter y pm ... 

Mallii müaafaa bakaoıı - ıaa 
id bilumum ioıaat o fia ba 

kaohiinin tertıb ve foozim 
ed ceği nizamname talimabıa· 
me ve şartnameler hükümlrri· 
riayet edilmek üzere mıllii 
müdafaa bakanlıiı fen heyeti 
tarafından yapıhr . 

Müibak bütcelcrle idare 
olunan Devlet demir yollariyle 
e•kaf umum müdürlüiü yapı 

işleri naf aa bakanlai'1uhı ba 
huıusta ki niz mname talimat 
name ye ıartnameler hükum 
leri dahilinde k ııdı fen bey 
etleri tarafınd a yapılır . 

BütiiD ivl~rin yapı İ§lcri ıe 
nel direktö lü2üue bırakılm at 
dol yıııle 19Jo yılından ıti 

bueu devlet daire ve müe11e· 
ler'ne aid inıaat Ye eaaıh fa 
mırat tahıiaab her daire na 
mina ayrı ayrı m ddeleri ıhti 

ya etmek üzere bayınd111ık 

bakanlıiı bütceıınde açdac k 
bır f aaıJda toplanacak Ye bu 
i11şaat ve eaaslı tıamırata aid 
her türlümaarafler butarihden 
ıt&baren ıııo taalluk etb&i in· 
ıaat ve tamırat tahııaatlarıo • 
da11 Yerdecektır • 

Kanunun diier hük6mleri 
11e KÖrede beleaıyelarcie teıkıl 
edı1ecek fen heyetlerı kadro· 
larıoda buluna11 müh~ndıı, mt 
m. r •e fen mtm11rJarı beledi 
yelerio inhı11 üıcııne bayındır 
lıkbak.anhiınca tayua oluaacak 
dır • 

Yapı Ye yollar kanunuaa 
-'öre, iç iııeri bakanhiı, de 
Ank.anı imar direktörlüiüne 
aid itlerde bayındırlık bakan 
lıııaı ıe~••ktıdir • 

t 

\ 
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rşıhğı 
32 inci Liıte 

1-Şim l - Kuzey 
Cenup - Güney 
Ş rk - Doiu 
G rp - B tı 

Ş im li ş rki-Doğo kuzeyi 
Şımali garbi - bRtı kuzeyi 
Cenubı ş rltf-= Doiu 2üneyi 
Cenubi garbi Batı 2üneyi 
Ş rkı şimali Kuzey dojasu 
Amerikayı cenubt-Güaey 

AmerikHı 

2--Sual - Soru 
istintak - Sorgu 
Mesele - Mesele ( T.ICö ) 
Örnekler : 

1 -Size bir &oruda bula• • 
mnk istiyorum. 

2-Dün bütün ıuçlular ıor
~u ya çekildiler. 
.~-Hikaye - Öykü 

Örnek : Gazetelerin gün· 
delık öykülerınde aanat oeiil 
eğlence deı?eri aramaJıı oız. 
4 - ihtimam etmek - kayıt 

lanmak 
itina etmek - Öıeomek. 
ltına - Özen 

Örnekler : 
1-Ba işe daha iyi kayıt -

laomauız lizımdar. 
2Ya:unııda baıtan baıa 

öz.ecıı:ıJık görünüyor. 
5 -ikametgah - Konut 

Mesken - Otru 
Örnekler : 
1-Herkeı bulundaia tehir 

d~ bir konut ıöıtcrmek yü • 
kümüodedir. 

2- Hükumet Ankatada it· 
yarJarın otru meıeleaini de 
kotnracakd1r • 

- 33 üncü Liıte -
1 - Ha vayici zürraiye - Ya. 

şatık 
Örnek : Hük iimet yaıat ık 

fıy tlarıuı ıodarmek. için elia • 
den geleni yapıyor. 
~-Gıda - Heıin 

iaşe - Beıley 

Örnekler : 
1 - Çocuklor için ıGt en iyi 

beıindır. 
2-Bir ordunn beslev me 

ıele i, en başta itlen itler· 
den dır. 
'-Gıpt - imren 

Örnek : imren güzel bir 
eydır. 

4-H;:set - Günü 
Örnek : Günü en çirkin 

huyl rdand• • 
5-::Lutfu ihsan - K yra 
Oınek : T rk ba•a kurumu 

ea yardı 101ı, bir kayra de • 
iı, bır Ödevd r. 

_,_ 34 DCÜ Liıte -
1-Fıkra - 1 - Bölek 

2 - Anlatak 
Örnekler : 

1 - Kanunun ıkioci maddo· 
ıinin üçüncü böleiinde •.• 

2 - Y zınızm on böleğinde .. 
3-Hoc Naırettin'ın haDıi 

anlatıklarını daha çok teYerai 
DİZ ? 
:J Feraiat - Oıgeçi 

Ornek : Yurt ıılerinde 61~ 
ıeçi ılk ıartlardandır. 
3-Fikri t kip '- Güderıe 
Ôınek : Güdergeıi olmayan 

adam, hiç bir İfİ baıaramaz. 
4- Davet - Çairı 

Davetname - Çağrıhk 
M~d'a - Çair!k, çair&lı 
Ornekler: 

1-Yarın -kıam için kaç 
çaırılık yolladınız ? 
~-Dün akıamki Parti çai· 

rısınd buluodunaı mu ? 
3- Yarinki büyPk t6lenc 

çairıli ( çairık ) mıııaıı ? 
S-Ziyafct - ölıD 
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Trabzon Vilayeti merkez 
kanıile Vakfikebir Akcaabat 
Sürmene ve Of kazalara ıeva· 
hılioin ıaydiye resmi şart 
namesinde yazdı ıarllar aaıre 
ıia:ie 24 haziran· 19 jS tarı hin 
den ıtibarfn iki ıeneliii aç•k 
artırma uıulile. on beş gün 
müdderle artırm ya .konulmuf 
tur muhammen bedel(3o,ooo) 
liradu . 

İhalesi 9 temmaz 93j tari 
bine müaadıf ıah aünü saat 
14 de yapılacaktır . ıartname 
ıini ıörmek isteyenler her 
iÜn •e talip ol olar m.uham· 
men bedelin yüzde yedı buçu 
iu alan (2250 ) hra teminat 
yabrmak ıuretile mu.kur gün 
ye aaatta Trabzon defterdar· 
Jıiında müteşepkıl komiıyooa 
muracoat eylemeleri ilin olu· 
nur . 4 - 4 

iLAN 
Trabzon icra memurluiun· 

dan : 
Gayrı menkuluo bulundı,ğu 

mevki, maballesı ıokail numa 
raıı 

Alt katta bir oda bir mut 
bak üıt katt• iıç oda bır ıalo 
na •e ittisalinda na ikJ oda 
bir ıalon ve ahırı müıtemil 
laane 
Açık arllrma ile paraya çevr· 
ecek gayri menkulun ne o1d•· 
iu 

Trabz.onun ayıfılbo mahal 
lesinde erzurum caddesinde 
kiin tapunun J25 kiauni sa 
21f ve 2ıo ve 93 mayıı t. Ye 
32 oumaralarsnda yazJlJ ıar 
kau araabat oılu ibrabımın 
müfrez bahçeaı ıarben gül 
Oiulları mehmet ve hasaaııu 
baaeai beıbçeai ıımalen ıahibi 
ı net ömzerin ve ıül oj'ulla· 
rı mehme:t ve haıaoın bahçe· 
leri meyaiade ye kendderıne 
aulıaaı telli taby• caddesi 
ne muntebi miııterek birakı 
lan tariki baı cenubeıı şeker 
efendı lnımcn ayşe hatundan 
ah çavuı o;tu emıaın teferrui 
eylea.ııi bahçelerle mabd t: 

T akdar olun•• kıymat : 
650 altı yüz e lı liradır • 

artarm ınn yapılacaj'ı yer 
ıün, ıaat: 
Trabzon icra dairesi önünde 
6 ·8. 935 Sali iÜDÜ 10 • 12 
1- ııbu iayrı menkulun artır 
illa şartoameıı 6 - 1-935 tar 
ıbinden ıtabaren ~j:> 3 5 u 
raıte Trabzon ıcra dairesınm 
il: uayyeıı numaraıındaherkcıın 
KöreoıJmesı ıçın açıktır. alin· 
~· yazalı olanlardan fada ma 
11llllat almak iıteyenler, ıtbu 
._rtnameye ve 935 -3:j5 doı 
)• numaraııle wemuriyetimıze 
lllQric at etmelidır • !- Artırm,.ya ıştırak ıçia yu 

•rda yaı.uı kıymetın ~ 7 5 
~betıade pey akceai veya 
'-llıi ~ir bankaaaın temınat 
~tktubu tevdi edilecektır( 124 
et': ıpotek ıabıbi alacaklılarla 
~ 11tr alakadarların ve irtıfak 
~ 'ilkı ıahıplerının iayri men· 
_;;ı iizer .nockı haklarını huıu 
lct e faız ve murafa dair olan 
lti:•larını iıbu ilin tarihinden 
~ •ren yirmı &ün ıçınde evra 
ti llliiıbitelerıle birhkte memu 
Jt.tunize bıldırmeleriicıp eder 
--~1 halde hakları tapu ııciule 
~, ıt olmadıkca aatış bedelının 
' )lıımaaJndın haraç kalırlar. 
);. Göıterilen ıünde arbrma 
'- 11tırak edenler arbr111• ıat 
~tılni okumuı ve lüıumlu 
-., '-•ab almıı ye bunları ta· 
~-tlllaen kabul etmif ad ve iti 

lYaaur!.,- , 

. 
Kapah zarf la 

Un eksiltmesi 
Askeri satınalma 
komisyonundan : 

1 - Erzincan tümeninin 
merkez kıtaat müe11eaat cra-
bnın ihtiyacı için v 0,000 kilo 
fabrika unu kapalı zarfla ek· 
ıiltmeye kooulmuıtur . ibalea 
9-temmuz 93S sah iÜBÜ saat 
15 de yapılacaktır • 

2 - Jlubammen bedeline 
iÖre ilk temİLab 487 liradır 

3 - Ialiplerin şartnamesi 
ui iÖrmek için her iÜn e~ıılt 
meye iıtirak edec klerio bd· 
li ıtün ve saallaD bir saat ev 
vei komiıyooua tarifat daire· 
ıindeki tı~klif mektup} rile 
Tümen kar rkihıodaki aabn 
alma komiıyonuna muracMat 
ları ilin olunur 4 - 4 

G zetesi 

Tan 
Berber salonunda satılır 

5- Tayıu edilen zamanda aa· 
ri menkul üç defa bairıldıktaD 
ıonra ea çok artır•na ihale 
edilir ancak irtırma bedeli 
muba men kıymet.o yüzde 
yetmış oeııai bu1ma:ı veyaaaht 
iıteyeoın alacaj'ıoa ruchaDı 
olaa dıier alacaklılar buluDup 
ta bunların o iayri menkul ı le 
temin edilmit alacaklarınıa me 
cmuuadı.tn faıJayaçık111a1.1a en 
çok artırauuı taahbüdii bakı 
kalmak üzere artırma onb ı 
ıün daha temdit ve onbeşıncı 
ıünün hıtami olan'.22-8-935 
perıembe iUDÜ ıkinci artırma 
yanı ı:ıatta yapılacaktır . artı 
rmada bedeli ıataı ııteyeniD 
alacaiıaa ruchani olan diier 
alacailhlarıa o iayri menku( 
ile temin edılmıı alacakları 
mecmuuadan fazlaya çıkmak 
ıarble en çok tirarana ihale 
edilır. böyle bır bedel elde ed 
ilmez.ae ıhale yapılmaz ve aatıı 
talebi diiıer . 
6'- Gayri menkul keodııioe 
ihale olunan kiıaae derl:aal ve· 
ya verilen mühlet içıade parayı 
vermeHe ihale karirı fesholu· 
uarakkendiıinden evvel ea yü· 
kıek teklıf"e buluoaa kimse 
arzetmif olduiu bedelle alma 
i• raıı oluna, ona raı• olmaz. 
veya bulunaıazsa hemen onbeı 

" müddetle artırmaya çıka 
1un 'h 1 d' hp ençok artırana ı lıl e e ı· 
r:r ıkı ale araıındaki fark 
veıeçenıh&üuler için yüıd~ beı 
ten beliip olunacak fa~z. •e 
dıier z.ararlar ayrıca hu~me 
hacet kalmakıız.ın memurıyet 
mizce alıcıdan tahsil olunar 
madde( J3.3 ) 
ıayri menkul yukarıda iöıter 
len 6 . 8·935 tarıbınde Tıab· 
zon icr• memurluiu oda· 
aıada it u ilan ·~ i~ıterilen 
arbrma ıartaamtaı oaar•s nde 
ı;tılıoşaı ıliıı OIUllUI • 

-

• 

J Saga 

~~~~~--~~-~~~G~R~A~M=O~F~ON~F~İY~A~T~I~N~A~ 

RADvo 
FİLİPS 940 A. 

FİLİPS 521 A. 
Çok kuvvetli 6 Lam'1ah 

OKTOD ÜPER 

Dinyanın en mua.zzam R AD Y O 

Fabrikalarına •ahıb olan : 

:E'"'ili:ps 
RADYO larının 1935 modellerini 

Halkın iıtıfadeaiııi düşünerek 

fiyatın11 ı.am yrı pmadan 

12 ay ta:' itle 
Verdiğinıizi muhterem Halkt· 
m1'7a bildirmekle şeref duyarız 

KISA 
ORTA 

VE 

B~r s ne vade ile 

75 lir 

Bir sene vade ile 175 LİRA 

• • • 
36~ 

FiYATI 

297 LİRA 

UZUN Dalğalarf;ı Düııday1 bir dam altına alan 336 A~ N. 
K11a Jalfa[aTı kotiyyen para.zit•İz dinletir horika modeli 

..... !..-~~ 
Akcaabad 
OTOMOBİL 

D'il S yın 

,' ·' : ....... :;~~... . 

Bozku t 
BİRLiGİNİN 

lkımıza ilanı ~ 
~t<?ınobillerimi_z dünyanın en mf'tin, f'D emniyetli tenezzüh otonıobille
rıd~r .. Şoförlerımiz kibar. tem.iz, h>-!r tıirlü ictımai terbiyeye sahih, mes-
lek1rıP. vazifezine aşık n:al s ıhi dikkatlı yurdd~şiardır ki, birliğimiz 
bunJa.rla bilhakkın övün~b·rr. kurduğumuz intizam sayesind~ AnadoJu. 
muzun her tarafı için nakıl fı utlarınıız herke.den daha ucuzdur • ı 

1 
Herkesi, pek J1aklı olarak düşündüren , h yecao, endişe ve üzüntülere 
se~kpden bir m escle 'ardır ki oda uzak ya ın bir yerden bir yere gitmek 
ıçın binect gi ot o uobi in sureti katiyf'd ~r t- "ID ve ınakineyi idare ede-
cek olanın aklı l)a~'nda vazıfesinin ehıı r.brek 1) ona sahih bir şoför olub 
olmadJğı ke) fıyetictir. işte bırlağim~z herk si bu endişelerden kurtardık 
memleketımiz•f<~ ( Bozkurt otomobil birl'ğı ) ni tesis eyledik .. 
En yeni otomobıllerimı& d hi ately mizde ki makine • ~tcha.,ı•ımı.z tarafından tekrar 

tekrar inceden ir.cey3 tetkık edılır, Fr~n v d reks 'yo ı en felİn yollarda bile 
katiyen boz.alı Q;. · , makine• "ni idare eden fOför attınd, ki otomobilini 

haklıiyle biliı ·, otomobil direk•iyondaki ,oförünü tanı . . • 

Akçaabad, Trabzon, Eı zurum, Kars ve Anadolunu her tarafına artık 

Emniyet ve itin\ a la seyahate ecek • 
ız ... 
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ABONE 
s.,.elifi 500, Altı aylıkı 300, 

ü~ Aylıtı 175 karaf 

YllıllYOL 

1'1üSHASI 
4 Kunıstur . 

4 Sazfa 

ilan •.tırı 15 Kanı,tar R•lclamlar 
paMrlıla tabidir. 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çıkar GAZETE ve BASIN Vi E•/ıci nü•halar 20 karaffar 

Polonya 
Peıte - Yarı resmi Peı • 

ter iloyd razeteai diyor ki : 
Polonyanın Fransa ile ittifak· 
tan yaz reçeceiini yaaut bay 
Beckin Poloııya hükumeti adı 
•• yeni ıora1'lar alttna girece 
ii•i aaumamalıdır. 8. Beckıa 
timdi yaptıiı gezi bazı ceven· 
lerin aııiulusal barıı nizamı 
preaıibi içinde yapılan ani· 
uluaal konut malara şüphe ile 
bakdıklarını iıbat etmekdeair. 

Nüfus 
Sayımı 
1935 yılı umumi nufuı aa-

yimiaa eaaa olan numaralama 
talimatnameainia 31 nci mad 
desi mücibince ıerek beledi 
ye teıkilatt olan yerlerde ve 
ıerekbelediyeteıkilatı olmıyan 
yerlerde aumaralama iti yapıl 
dıktan •oara aomaraaıı k lan 
yerleria,içinde •turankimHler, 
reımi binalarla buıuıi baıtane 
ve huıaai mekteb ve buna 
benzerdea aamaraaıı kalanla 
ra11 o biaaları11 en büyük •• 
marları, derhal hükumete l:aa 
ber vermeie aecbur oldaklari 
ıibi cami, mucit, kilise, bav 
ra karakol ve ••&ali yerleri• 
aumaraııı: kalıp kalmadaiı ta 
kıp etmek itide o mevkiin ı:a 
bitaıile köylerd• maatarJarıa 
öclevleri çeneaiae ıirmektedir 

N•maraaız kalmıı ••ya ta 
kalan numarası boıulmuı •e 
ıiliamiı biaalar varsa içinde 
otaranlaraa yeniden numara 
takılmaal için hüktmeti haber 
dar etmeleri gereklidir· 

Bu talimatnamenin 38 oci 
maddesi mücibince içinde bu 
lundulsları bınalann numarala 
ranı ıilealer bozanlar veya ıö 
küp kaldıranlar konulaD nu· 
maraları muhafaıa etmiyenler 
le numarası ziyaa uğrad1ğı hal 
de yeniıini takdirmıyanl r ve 
umumi ıurette butalımatoame 
hükmüne uğramayanlar sayim 
kanunuauD 6 DC1 maddeıi bük 
müace 5-25 liraya kadar pa;a 
cezHıaa çarptinlacaktar . 
herkeain bılmeıi için bu yolda 
bildirilir • 

ikinci nevi un 
eksiltmesi 

Trabzon askeri satınal
ma komisyonundan 
A - Trabzon kıtat için 

kapalı zarfla ekıiltmcye kona· 
lan takriben 28412,5 liralık 
255,000 kilo ikınci neyi un ye 
aide11 eksiltmeye konolmuitur 

B - Şartnamesi her gü11 
komiıyooda parasız olarak 
okunabilir • 

C - Artırma ve ekıiltme 
T rabzonda kalede satınalma 
komiıyoaunda 22-temmuz-935 
pazarteıi günü saat i6 dadır. 

D - Artırma ve eksiltme 
kapalı ı.arfladır . 

E , ... anıvakkat teminat 
2131 liradır • 

G - İıteklileriu 22 tem • 
muı 935 paıarteci güuii aaat 
16 daa e••el teklif mektupla· 
rile Trabzon aatınılma komiı 
JOaURI lllUrt.Clatları bilit olu• 
•r • ~ = 4 

Erzurumdaatatürk günü 
Euoru - Halkevi tara· 

f1ndaa aylardanberi hazırlık • 
larl yapılan 3 temmuz Atatürk 
günü dün k tiuleomışdır. Şar 

b y ve bir öğretmen tarafın 
d n heyecanla söylevler veril 
mitdir. Bu giiaüa Türk var • 
lıiıYe hayatı üzerindeki önemi 
tema ile kavramış Ye benim· 
emiş ulan en:urumlulara 

atatürk g ü n ü n ü h kin 
bir bayra olarak yavamıt 
lardır. Öğleden ıoor Aziziye 
menrlığın gidilerek ıeyitler 
a"Dılmııdır. Gündüzki tören • 
den başka sırece de şenlikler 
yaptlmııdır. 

Bava tebli ~esine 12530 
lira veren fahrika 
Mersin - Tarana çukur 

ova f abrik ıı üyeleri, sahiple· 
ri Sadık Sadi kara Mehmet 
ve Hasan bava kurumuna 
12530 Jıra vermiılerdir . 

A vusturyada 
Kanunlar değişir ! 
Viyana - Habiıburr ha· 

ne4anının ülkede• uzaklaıdı • 
rıl•Hl •e mallarına devletcc 
el konmHı bakkı•daki yas · 
nın hükümden dütürülmeıi 
çok ileraemitdir ream\ bir bil· 
dirij'e göre bakaDlar kurulu 
biri eıki imparatorluk ailesi • 
ai• Avusturyadan uıaklıtdml 
maaı ötekide bunların malla 
rına el konması baklundaki 
3-4 ve 30··1 O 919 tarieli ya 
aaluı deiiıtiren yeni air ya. 
sa taslaj'ını kooporatif kurul · 
1 ra ıuamaia karar yermlşdir. 

Alman yada 
Londra - Lodrada dütü· 

nildüj'üne göre buadaa böyle 
almanyaoın bir doiu a•rupHı 
andlafmHıDa iİllDelİDİ Hila• 
mak kolay olmayacaktır • 

KA5E 

AL Mi 
lSTANBULUN 

En eski , en büyük 

GAZETE İ 

Sayısını 5 kuruştan 100 paraya indirdi 

Yıllık abonesi : 750 kuruş 

H r gün s.abahları 

8-1o~12 sayfa çıkar 
OKUYUNUZ 

~~~~~~-~~~" 

İ un Erdoğdu camii kar§ısında denize ve !!Jl 1 ıı gün<'şe ·arşı üç ka:lı bir ev kiraya lfii 1 
l!'.JI verilecekdir .' Görmek ve kiralamak !!Jl~ 1 [.jİ isti yenler H a r u n 1 a r tırarethanesine lfii İ 
![] müracaat etmelidirler • . 1-5 ... ~ 
!!;:; :,, ıı.@1= = :U.:=ib.. ='i.1:ı ,u!] 
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Hanlar ve ahurlar hakkında 
RB YLIKTAN: 

Umumi hıfıısaıhha kan••unua .246 cı maddesi Hrahha· 
tevfikan hıfsıssıhba komiıyonunca ıoıterildi ıibi ıehiria doiu 
tarafı için umumi ahurlara deiermendeH ıemtiain 1"e bati tara 
fına da (bil) yeri ile ıebire aebze vcaaire taııyack naktl va11ta 
larına gecelemek üzre hal yeri karı~ııoda Ye kale divari ile dere 
aras1ndaki sabanın mıntaka olarak fÖıterilmeaine belediye ea· 
cümenince karar verildiei •e tehirin baıka kııımlarında ban Ye 
abur yahılmHIDln yasak edildiii ilan olunur , Z-3 

En iyi sade yağ eksiltmesi 
Trabzon Lise Direktörlüğünden: 

1- Trabzon liıeıi ve pansiyonunda 935 acaeai haıiranındaa 
936 mayiı gayesine kadar ıarf edilecek muhammen bedeli be 
ber;klloıu 57,5 kuruştan 1150 lirahk azami 2000 kilo miktarın· 
da vakfıkebirin en iyi aade yait 25 ,. 935 tarihinden itibaren 
eksiltmeye: konulmuıtur . 

2 - Şartnameıi her ıün bedelıiı mektepten alınabilir ve 
göriilebdir . 

3 - Eksiltme 9 .7.935 aall ıünü saat 14 de lise biaHında 
yapılacakt1r . 

4 - Eksiltme açık ıuretle yapılacaktır . 
5 - Muvakkat teminat miktari 86 lira 25 kar111har • 
6 - İstekliler Ticaret odaııada mukayyet olduklarına dair 

vesika iöıtereceklerdir • 
7 - lıtekliler 2490 numaralı kanunun 16 inci maddesi ahki 

mina göre muvakkat teminatlarını ekıiltmer.e baılamadan bir 
saat evveline kadar mektep kitabetiae vereceklerdir. 4 -4 

Sathk arsa 
Boztcpei zir mahallesinrl e tavanlı sokağında 

üç yol ağzında münhedim iki bab hane 
arsası satıbkdır 

Taliplerin İıtikbal llatbaa11ada mürettip Oımaaa 

BILIT 
Tapu müdürlüğünden 

Latomu kebir köyüLdea 
resul oilu aami diieri balezar 
orlu o amanı• ikea vef atile 
oiullari haaan, 1'e DÜHJİD, ve 
iımail ve mehmet ve kaı1 ha· 
1"Aya intikal eyledildea ve v~· 
reselerden bir kıı•ınıa hi11e 
leriai biaaodarlarına aattıktaa 
soDra diier verese otuı kırk 

•~•e evvel beyi lerinde takıim 
olan rak müteaddit parçalara 
ayril D g yri moenkullerı11 tapa 
yı;a b ğlaıamasıaı talep eylemek 
te olduklarından meı:k~r ıay 
ri menkuller üzerinde bir bak 
iddia edenler varu it bu ilinıa 
tarihinden onbeı ıün ıonra 

mahallinde bulunacak memura 
veya tapu müdürlüiüne mu· 
racaat eylemeleri bilit oluaar. 

iLAN 
Tapu miidürlüj'ünden : 
Kia köyüade kii11 Ye ta-

rafl:ırı (1arka11 kocamaa oila 
mastafa ça1'Uf fuuiıkhıı ııma 
len koca•aa oita ça•uı f,11 
dıklıi• ye hendek rarbea be 
kir ıade mebmet fıadıklıiı ce 
aüben kocaman oj'lu balil fıa 
dıklıiı ila mabdat) bir kıta 
fıadıkhk eaa1ea k•camaa o. 
uamiaa kayitıi ikea fevtiudea 
on aekiı bi11e itibarile 011 
bi11esi abmet aamiaa kayit 
ediJdiktea ıoara ahara ıablmlf 
tar • mGtebab aekiz lıisae içia 
bir kayit olmadaj'ıadan ve bu 
ili11eyi bu kerıc tapuya baila 
yacak.l rında11 babiale maracat 
ed.lmekte otciu&uad•a dolay1 
meıklr biHe ile bir alakaıı 
olaalar veyahut bir biıae üıo 
rinde ayai bir bak iddiaııada 
buluDaalar varaa iıbu ıllnın 
taribiadea o• bet ıüa sonra 
mahalliadc buluDacak mema· 
ra veya tapu müdürlüjüne 
mıır caat eylemeleri iJia olu· 
DUi , 

inşaat eksiltmesi ilani 
EVKAF iDARESİNDEN ı 

P•ıar kapuda c mii ıerif yanındaki evkafa aid fu. 
run krşifoaae ve umumi ve buıuıt ıaıtoamuine ıöre 

yeniden &n§a edileceiinden oa bet güa müddetle ek· 
ıiltmeye çıkarılmlıtır • ihalesi 9 • tcmmuı • 93;, cuma 
ıaau öileden ıonra o•kaf daire yapılacaktır 

iıteklilerin bid17et.e 1üıde yedi buçuh temin•t 
akceailo beraber ıykaf idare1iıe ıılmeleri illM 
ohtDMr e 1 - 4 


