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MESELESi Ankora 3 - Türk dili Suikastı ve Haftası Rize mebu .. ,, . ,,., •• ri. 
Roma 4 - Sar jşi laalr - araştırma knrumunun soyEadlFa· Milletler cemiyeti Muğla 5 - Ayın OD iki • m:z A.luf beyti.. ı..r.ı.,i 

kıadaki iç komitesi işi biti • n üzerindeki yazısının . sinde başlayacak olan okono· A.rif beye 110/en bir tel,.•n • 
rir bitirmez ortada yanlış G. H h>rflerinia listesi şu • Varşo•a 4 _ •Ekprespo • mi ve yerli mallar haftası pro .,nJa c. H. F. /ılitibia-miM 
fayialar döameğe batladıjıın • dar: randı• g"'Zetesi Marailya aui· ıramıaı yapmak i'zere kurum Kütahya m.baıufahri/wmıeri 
daa bu iıin aydınlatılmısı Ece, es ndemir , edeb•lı • k•ıtinin neticelerini t.tkik lor baıkaaları belediye .. ;. • miz Recep /uy/• bera6er 
oaaylatılmııtır R•yiam aeli • edemea, edııü toğrnl, ef•asi • ederek diyor ki: Leh ulusu de toplandı. Çeş t iıler hak· yaptıkları ad ••çimi adice • 
ceaiade ortaya çıkacak sıyasa~ yap , eltekia , egebigi ka· Yuıro•lavya için çok samimi l.ınd~ sö• kestıler . Bu 16• ainde A.kyüz aoyadını 6efe • 
Ye mali meıeleleriain hallıaı ekinci, ekailr, eloldı, elılmıf • duyıular beılemekte ve onun kesimine göre o~omomi •e nip aldılrlarından, banan ia· 
İçine alacak bır plia hazırla~ elarslan, elbam, elbug" •lci • acısına temamil• iştirak et • bıriktirme g-üaleri içinde g-öı· bu/ile nüfua kütüitiln• ya:ı.tlı· mHıaı taaıyordu. Üçler komı elciboğı, elçiçek - alçiç•k • mektedir • Ancak milletler terİf yapılacak slslü otomo • rılma•ı bi/Jirilmelıledir. 
lesi üç araa karıısınıla idi • erkarslaa, Hiadekaaa, e?kuı, cemiyetıade müıterek bir h•· billerle re:..ilecek, vitri• yarııı Bay Azmi Öz.,r 
Statuilo •eyahut Sar'ın Fraa· eleı ·ka- elgay , elık , ciiş • reket mahiyetinde olabile.cek yapılacaktır. EvJede, kabn • .

1 

. b l 

'- b" · k Baro reiai a ne, o• "~' mrı ıaya teya Almaoyaya •i ao eltaş, elkatmıf, elkırmış, 'l"o· •e cemiyet ausından mne lerde üıiim , İDcir yenilere • 

- - aran ı I" - - k ı k b' b' şeye · ı '-t' avukatlarımızaa:ı A.ami hy, maaı bılbasaa üçuocu ca, cltiml1r, e mas, e ucuomuı arşı ·yapı aca ıç ır kahve çay rç. meyeceK: ır. 
' b b' bu d · t' k d B · kana•- k 1 d Özer aoyadını alaralıı n6lıu lıeriade duıuşun se e 

1 
emlük, emoo, enez , cogu ar lf ıra e cmcz. ııım Kalabalı yer ere ra yo 

1 l rı - l · tımı•ca mı'lletler cem'ycti rolü k · t b l küta'"üne 11edrilmeai İÇİll arnıa bır çok ıace meıe e e oğulları , eg ı giruo • e cı • • konarak Aa ara ve ıs an u • • r J. 
ortaya atmaaıdır. Almaayaoın eniaanç, eoicuk , esenbuğa , ihblafl'-rı vabımleştirmek de • da ıöyleneceLt deyimler din - nüfu• daire.in.. btıfo•r fa 
rey •ermeyeoler hakkındaki eıetekia, erken ·ka· esunti•ur iil, düzeltmektedir. lenecektir • Bundu baıka iıitilmiıtir · ._ 

k
. b k · § Aoukat Rawıp wy • teminata uk ve dın farkı aö· enucur, enuk, enmıte ın,er e mekteplerde müs· mere verı - l 

1 
d 

l b f l Ô.z:türk şavadını a ••I ır. ıetmemektedır. Mali anlııma· erbuia, ~rc .. sp , er em anar ' lecek ıöıen er a tanın an a · ., 

ya ııclınce : Sar'daa yala'.• erdemci, erdem, erdim, er • kazak, kazın, kuııın, kazııurt mıaı söyleyecekl'r Hazırlıklar y ANGIN 
Frauaaın 900 milyoa alacaıı ıloimuı, ere• aayıa, eren u • kebüde, ltelat, kelbat, kenen, ilerlemektedir. Euue//ıi alıı•m aaat 6eıN 
ıöıikmelı.te~ır. 950 mılıona )uğ, ergene ·ka· eaustekin • kenç beıu, keaç tanrım, kere Ao•k•t Failı. Ahmet 6qiıl 

;::·~:: .. ~· ::::~:~· ;~::: ::::::!~~. e;~i:.:1:~.:::.e::Y: !:!~~!~k:::;. ·~:~ai~~r~~.~~.: VENİ TA. N K ;:!":.:;,,, ·~~~::::: ..::.: 
ılıflndadır. Bandaa bıtka Fra tene, ertaı, eybek-aybek • ketbujia kiaıua, kıra', kıldı • Vaşiuııton 3 - oaatte 9.6 elfaiye mahalline ııitıai, İH 
aaa Vo adi maıleaındea oa eytem;ı, enu<, eaia, • ••k • kırayt, kıl .. ua , kıld ş , kılıç lulometre yapabil<• •e zencır ti• a/ndürülmui ......W• 
bır m"lyon tona aıt hıuuinı eak. ete, ewıenuz , ertoğ•n • Alı paıa, lrılıçaralan , kına • li tekerlek üzer nıle ııidea o/a,.amııtcr. y .... ,..,. eW • 
alacaktır. eyaaaboia. ertong-•, e<gütekia kındam, kınık, kıpç•k, kıraa· aekız tonluk y<ni bir tank tti/rlen mi yoba 6ir 6al 

enarı, erkara, ertarkıa, ertem .. ı. kırboğa, kırçıçek, kırırıl • Amerıka ordaıu eoUnı harbı· oeyahut /.crsı.Iılı tlolo-,ı.U. 
ertokuı, erluğrul, eyüp belcik. kırhan-hirhaa,. lıocum, ko • yeıinde tecrübe enilme.l.tedir. bir lı.sa eaeri mi .uap Genel bir 

topJantıda 
yalnız . ..\lora! meslc sı 

Loadre 5 - l•silidvle 
Amerıkalılann yaptıklara ı~neJ 
bır l"p&.rıt.da yalnız Moral 
a&eaeleıi zörüıülmiif lür . 

V &fingtoa aDba1ma1&nın 
boı.ulmaaıodan ıoıara DO y•pı
lacak bıbndiiı üı.ere bu mea· 
ele de ~ır çok ıeı.ler karıılat 
maktadır. Japonlar keadıie • 
rınıo çollt.aoeıı bilioeo karar 
!arının koauımalar üıeriade 
cloirudan doıruya bıçoır te11r 
yapmıyacaiı•ı aöylemektedır 
Amerıkalılar V aııaıton ad • 
laımaaıaıD nımeD boı.ulauı
auımüıaknıDrel" 1ik11fbaa11ua 
ıonu demek oı•uiu hluıade -
dirJer. lnııhzlerin duşüDcui 
İlter ba antlaım;ınıa bozulma 
ııadaD ance olıun, ııter bo • 
zWmHIDdaD IODra olıuD her 
halde üç yöniu bır uz.1aımanıa 
esaaıaı , bulmak ıçia hıç bar 
çareye batvurmaktaa ıen 

d11ralaamaa1 ıerckceiı yolua· 
dadır. Amerıkal&lar auıüaauk. 
leriaı ber ae kadar açıkça 
ı6ylememif!er ''" de oranla -
rıaaa oraa1andııı•a aöre v •. 
ıiaıtoa deaız aaUaımaaınıD 
boıulma11ndaa aoara arbk 9 
İle 9 deYJet aaUatmallaıa da 
Jqayamı1•c•iı11a IDUIJOrlu. 
i•ıilızler ıae 9 devlet antlq • 
••••, bu aatlaımanaa kea • 
cliJiııaden boıulabılecejıae 
dair bır madde buhuamadai.uu 
ileri ıllrüyoılar .Du •iwda u • 
ıua 11zadı1• 16ılflldtliü Mili 

l•aktadır. 

Çocuk esirgeme kurumu 
Aakara 4 At.tark 

laimayeıetfal cemiyebnı çocuk 
llirıeme kurumu olar•k ad • 
laadırmıt ye cem'yet 1eai a • 
tfaaa ~uUaDm•j• bıtlımıfbr, 

(F ) Frenıi -ka freııar cu"' bo(rul, koğu, koktay ·ko· Su bakanlıjiıuıa bu yenı HHf /ıalrkında ta/ıltiltoı ,..pılaıa6• 
funnbora. ' korkucın ka· kol•h kolum· a aletlerınden mühim miktarda tedır. 

(G) G;ıiitekin, i cikbii m ' ko u sayın, ko us, komaç ' ıiparıt edılcceıı bildiriliyor. Yanaın, •l•r baaı Nhpı... 
16yilk, ,.,, •••• 16c6ncü, aıar. komak, kon, kona,, lrontlu ' __ ..._,__ oe t•h•inlere ıör• wı• 
laan, ıatıar, tök, ıöıkam•m, koaıur, illuk, katay, kırtay ' tarafından bir lıaat ••en its, 
1atf .ar, 1ölr1lp, fUda, gava ka• k tay bahadır, kıv;,g n hıtay, yen 1 b 1 r aofaltıa aayfİyHİftİa tGfıtlİfl 
ıökboru • ııüaabeyum -ka· luyanç· çe~. kıyama•, kovat • h• .. •İyot Jola7ıai/e "'~ 
ıökç•, ııiirsaaçıı • ır•1ırıaaı • ç•ır. kıyaı..ı. kızıı·• k ... arsıaa Teleskop çoı.. •"•mm•y•t ,.,_. ,. • 
ıökbın, ıüıüban, gökkıyas , lllıalboia, kıztanrı, ~ımettil ' Nevyork 3 _ 5,08 metre ~ımtlar • 
ıamnban, rtiyildar, ıerboja ' k.munıu, kımeoce, l!oı:::urbay, kutrunda dilnyaınn en biiyiik 
ıökmek , ıilyük • ııereh.. • korbııa , kokma• , korkula , teleakop adete si . Ne•york 
ıöldaf, ıöitaa, ıüıban, 'fer - korkut, korkutata, 1'orla eJco, dtvleti ıçiDdeki Nornıng ıeh .. 
goy, gölcür, gücü, ıergüz ' koımah, koata, koşua, koaay, rinde dökülmüttür . bu adese 
ıöadük, güç, ıerruy, göaültaı kotan ' ko'urmaa koydul • ·ı timdıye kadar iÖrülebilea 
filcilm, ıcrlrıar, ılrcüm. güç koyuldar k11eculı, kit\babdır ' ~eesafenin üç miıli yaoi 
tekin ' geniyüz • ıöreı•• ' k111a, kıtmur, ko~urc•k, koca 1,569,200 kilom•h• mesafe • 
ıiiçtimur , ıiicım , ıüner~ ' kocık, kocar, koç . koeam dea ziyayı görebilecektir · 
ıüabedemheıüm , ıaahan ' bore, kocıa biıe , kockar , 
ıütçebrebesıüm -ka- ıünı li koclai , kocu" , kolbilıe , 
·ka· aültekia, ıür, ~ümüı arıt koaur, ko u, koıem ·ka· kay-
·ka· ıürdrı r , ıümüıtekin • ıuren, kutluktimur , ko•aycıa 
ıandar, ıürü, ıüace 0 ilan • konytan, koha, koba11narıi, 
ırıaci ·ka- ıüadü, fÜ'llÜf' ka· kubay ·ka·bulaa, kacı, kucır, 
ıürdap, lfÜretckin, güa• ana, ka t, kadatmıt , koagurat , 
ıüzel ·ka güadüı, ıtüreooğa, konıurtay, kontacı, lrubak , 
ıü ıül , ıün ~a· ıüyıü k.a· kula boğa, kulan , kulaya , 
ıündoidu, ıünerban · kulbak, kalk.ar•, kulluıaia , 

(H) Hıkaa ilci , hazar , kulu, kuluç, kulunkara, kalua 
bitay, h.alaiıu, hanay, banıu , tayn , kul~u , kumaraılan , 
Junıu , batıaaru , kahsaru , kumabay , kumaı , kumuz , 
laeman 911bıcbr, baaar , hi11a ku~u, kunu, kuntayıı-laaa 1 
kaaa, bulin huni. tayıı, kupal, koyulıuuf, kozu, 

Ankara S - Türk dili 1 korpeç, kokatey -ka- k•blay , 
ar•tbrma kurumanun ıoy ad ku•art, kuat, kurban, kwr • 
ları hakkında bal41utu ( K ) meyd~a-harm•ydan, lrurmuı, 
harfı liıteıı ıudur : 

K•rtan, kartay, karuç ' karaat, kurt, kurtdoğan, kar:. 
kanmca, kaaaf •İrH, k11mıı tulmuı, kurumaral , kuıaa ' 

k k ııatmflr, kutluibutı, katal , kHıl, lraan, katut, atar , k 
kuıçakoğla•, kuıtemir, usu -kahlmıf, katkay, katmıt, ka - l 1y, katacun, kual, kulamıt ' 

ya, kıtrat; kattaaalp, katak ' kudrek, kaduı, kuda iJgay ' 
ka•aa ka.art, kurt, ka•ıut , L t k ı 

lnı.tan katar , a11 aı , • u , kavurt ' kette , key ' kidir ' k k k ti 
kutay kuta, ut an, u u , lnclır, kaya, kaya alp, kayam, kutlu boia, kutlucı, kutlai , 

ka7aa Hlcık, ka1a• ıolan ' kutlai' inanç, "uıbevaı, kuta· 
ka7an okay. kaydu, kayialalr, l•iturmuı , kutluitürkla . 
kayı lıayatmu, kaylı, kayma•, katlak kaya • kutluk airir. 
ka1ma1 , kaymıt ' kaynan ' kutluk Hmıa . 
kayıada ' kayıını ' kayıım ' Not : Yan!aruıda - k 
k~ytmaı türkmen kırau ·ka· 
kırkudu, kıraık, kayurtar , 'ııab ıcllar kıdıa ıiJd1r, 

Yunan, Bulgar 
ARASINDA 
Atin• 4 - Yu'.laa. Bulıar 

ıabıtlerindcn kurulan karıtık 
bır komııyon tarafından ya • 
pılan tahk.ıkat neticesinde 
Bulıar askerlerinin Yu.naa 
top. •iına 1500 metre derın -
lij'inde girdıkleri anlaşılmııtar. 
ölealer d6rt ki~ıdir. aalan 
tuıılardır : 

Haa.,n Kapo, imam Hüıe 
. Aııo Oıman ' Hüaeyia yıa, d 

Sakolof. Ölülerde kurıan e· 
likleri •e birinde de ıüa2ü 

1ar111 vardır. 
~ 

MAÇ 
Lodra S - B•ı mıba6'aAra 

yapmalc a.zere in,ilterey• 
••lmiı olan Vıyartanın me, • 
/a•r Aa•tria takımı diın Fııl· 
laam il• ı _ J b•raber• kaltlı• 
tı ,ibi ba,iin de B•rmin,Jaan 
ta/camına Jaarıı O) nadıfı oyaı.a 

0-0 bcralurWıle bitirmiıtir. 

Viyana fdkımı İfİn bu neti. 

ccler büyük bir murıaff &k·"yet 
ıo1,l1ılıilir. 

Gen~ı Vali 
ızin vermedi! 

Dombay 5 - G•el Yali 
Gaadiaia ııaırdaki kualaala • 
rın yeniden iaıa Ye' iman 
lehinde ·bir propaıucla tar • 
aeai yapmak üzere Pia••n 
ııtmek için illelllİf olchata 
izni •erJP.emiıtar • llalaatma 
bcrabP.rinde Piıa•erli iki talııı-. 
rikatçıyı ıötürmek iltecliiia • 
den ıdi . Geael Yaliaİ• lla 
ıuretle izin vermeaiai laalda 
ıöstere cek bir nium•~• 
me•cat olm•dıiındaa Gaam .. 
aia buna karıı ne auntle .__ 
reket edeceii bekle .. elrteclr 

Kontenjan 
Uzlaşması 

V UfOYa 5 - R911a ile 
Leb'ıtan araaında 9SS 11la 
için bir konteDj ,. nlat••ll 
J•pılmıtbr. Uzlaımaya ıöre 
Lebiıtaa Ruayaya •adeaclea 
yapılmıt eıya çıkaracak bana 
karıılak olarak Ruıyada Le • 
lıiıtaaa balık kimyevi urualar 
klrk, buyar, farap, patatea 
•• aatraıit kömürii verecektir 

EVLENME 
itibarlı tüccarl.nmr•Jaır 

Arap o. Salim beyin iı.sı 

hanımla. ı•ni l1ı! tl•ferli me• 
ntarlarımızJa,. Naanti N,in 
Jütanleri bu wan yopılflllllı r 
ıatıır, ÖC/aıif•'·• dll#lı, 
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:: AZMi TERAKKi 

Hanım 

, 
1 1 

1 

efendilere 

Dikilmis ~1antoLır 10 lira 
" 

Kürklü Mantolar :.o lira 

Deri man:olar 170-130 lira 

Yakalık kürkler :.! · 7 lira 

T i l k l J e r ] 5 -18 lira 

Ası riganlar 5 hı adan ıs 

liraya k a d a r me1 rJları 

kiirlük VP mc ntoluk ku-

maşlar DEBOSU . 

Paris Kadın ' 
Erkek 

Azmu Terakki tüccar terzi 

iLAN 
Tra .. ıon •ıbkeme batkit

• be.ti nelen : 
,Açık arbr•a ile paraya 

çenile~k f&Jfİ •eDk•lla ae 
ohluiu: 

Ka•ala köyünde beı d6aüm 
fındıklık, üç mirıii• tarla, 8 
döaüm çalılık •e üç döDüm 
çahlık . 

Gayrimeak•lüa buhnıd•i• 
mevki, malaalluı, ıokaiı N•.: 
Kavala köyü 

T akciir oluH n kıya el: 

Beı dönüm fınciıklık 30 
lira, üç '1ô11üm tarla 40 hra , 

sekıı. ciöo\}.!Q ça.lalık 30 hra 

ve üç döniim ça~l,k 15 lıra • 

Artır••••• yapılacaiı yer 

jÜB saat: Trabıonaclliye daiH· 

ıı öaiinde 6 • l · 935 puar 
ıi•i aaat 15-cie. 

lııb• 1•1ri •enkil•• artbraa 
ıartmımuı 6 ·12 934 taralaıa • 
ac•ıtibarea Ne. üe 
T rabıeaıcrı.dıiıt ıiaia•uayyca 
aa•araııaea aeratUID IÖrellıl• 
•••İ için açıktır. üiada yazJı 
oiialaıd•• fadı •ıifı•at al· 
mık ııteyealer itki• ıartaame· 
ye •• c1 .. aya •••ıraıle 
•em•riyeti•ize •iracaat 
etmehdır. 

2 Arbı•ıyı ittirak içia 
J•k.ar da yaauı kı)••ll• ~ 7 ,S 
Dııilctinde pey veya •iUi bar 
!SaDkanı• tc•nıat •ekt111iu 
teYdi edeilıcektır. ( 124 ) 

3 ıpotck .. aıbi alacaklılar· 

ıa <'ii•r alikadarlarıa •• irti· 
tık hakkı aalaıpleriaia ı•Jrİ 

meukui uı.eriadeki hakianaı 

buaD11le f aı:& Ye masrafa Uİf 

oi.n ·ıddialarnu ıtb• ıJia t&ri· 

bıadea ıtıbarea yirai ı•• 
ı~ınde evrakı mbbitelerde 
h.rHlde memariyetiaiı.e bil
dirmeleri ıcap eder.Al..ıi aa1· 
de bakla ı Uıpu aicüiJe aaltit 
~l••clıkça ••tat bedeliaia 
pıylıı•aaındıa aan, kalirlar 

4 G&ıtcrHea ııade artir· 

,. ~~... t•u.lı •ci< Alet artirmı 

ıartaa•eaiai ok11EUf •• Ilı•· 
mi• aaJ6mat almıf ve baalan 
t.amame11 kabul etmiı ati •• 
itiaar ola1111rlar. 
5 - Tayin edilen za•ı•ea 

1rayti me11kul ü~ ciefa ı.a;rıl
dıktan ıoara e• çok artbraaı 
ilaale eclilir. Aacak .. tbr•a 
bedli muhammca kiyaetia 
yüzde ·yctmiı beıiai bulmaz 
veya satıı iıteyeain alacırina 
rüchaDı olaa diier aiacakhlar 
bahıaup ta bedel bunlana o 
gayri meakt1l ile temin edilmit 
alacaklarını mecm11iundaa 
f11.laya çıkmana en çok arttır· 
maaın taahhüdü baki kal•ak 
iı.ere arttlr•a on beı ıh 
aalaa te111aİt YC OD beflDCi 
paii ıynı aaatta yıpılacak 
arttır•ada bedeli aatıı iıte· 
yeaia alacırina rüdııaı olaa 
diier alıcaldılarıu o ıayri 

meakul ile temia edil•it 

alacakhları mecm•11ndıa faz· 

laya '1kmak ı.utıle ea çok 

artbrann ilaale edilir Böyle bir 
betlıl elde eciilmeıse ilıaale 

yapılamaz. Ye ııbt talelai 
diter. 

0 - Gıyri mealıul keacliıiaı 
ibale olaaaa kimıe tlerhaJ 
yeya Yerilea mlialet içia4e 
parayı ••r•eı.11 ihale kararı 
fubola•arak kendiıiadea eYY• 
el e• yikaek teklifte bula· 
na• kimıe ar.zetmit old•iu 
bedelle almaia razı elana 
oaa, raıı •••z •eya· bal••· 
ınaua lıeme• oa lııet ri• 
müddetle arttırmaya ~karılıp 
en çok artbrına ihale edilir 
ki ilaale araaıati.aki fark Ye 

ıeçea 1ial1er için ylzlic 5 tea 
11eaap olanacak faiz •• liiier 
zararlar ayrıca bGk•e hacet 

kalmakıi&ıa •e•ariyetimiıce 

alacıclaa talıail oluaur Madde 
( 133 1 

Meı.kfır Gayri menkuller 
yallarda ıöıtcrileu 6· J. '35 
taritıiada Trabzon adliye 
tlıiı eıi öıtiade it•• illa Ye 

ıiıtırilea arttırma ıartaa•11i 
dılrıtlıdt ıablı~'İ"ıAoglu'fur 

YENIYOL 4 

TOCCAR TERZİnin ~ 
~ 

Beyler 
En vai çeşit kumaşl~r 3 

liradan 14· lirava kadar . 
metro::;u Pardüsii ler 10-

25 lira Paltolar S Jira

dan 35 lirave kadar 
.J 

isınarlama kostumlar 

20 liradan 55 liraya 

isı11arJama PaJtolar 60 

liradan 70 liraya kadar 

• • 
ıçın 

Terzi levazimatı ve saire topt 
ve perakende ucuz 

satılmaktadır. 

Terzi mektebinden mezun 

kundura·cılarda No 70 - 7 •• 

1 1 1 1111 f u 11 

Bu akşam 
Yıldızda 

Vahşı ormalar 

esrarını 

Görmek için 
koşunuz 

İLAN 
Yeni cuma bala mahalle -

ıinde fa D baz oğullarıadan 

Tufanın oğlu Behçet efendinin 

iken vef alile vereaelerine İD • 

tikal eden Ye timdiye kadar 
tapuıuz olarak tHarruf oluna• 

(ıarkaa tarikiam timal~n arm· 
ak ıarben kuı.ıun dereai Ye 

cenuben yeni köprü ile mah· 
dut) bir kıta tarlanın •aki 

talep tıı.erine muamelei kay • 
diye •e teaciliyeıi icar kılana· 
cafıınclaa bu yerle bir aynibak 

iddiaıında bulunan varsa itbu 

ilinın tarihinden l S sıünsonra 
mahalliDde bulunacak memura 

yeya tapu müdürüyetine mü
racaat eylemeleri ilin oluaur. 

Veremli 
hastalar için 

Vilayet malınmı11dıın : 

Vere• cii•panteri 6aıta • 
IJ•bdin• memur eciile11 Dr. 
Mehoteı O•man bey heni& 
Ji•pan•a bina•ının ilazar edil 
memHİne binaen aıhhet .,. 
İftimal ma,. o•net midüriyı • 
tinde tahıi• edil•n 6ir clairıtl• 
aabah, den 12 ,. oe a•ıa• 
14 d•n J 6 ya /caciar oerı•li 
laaataları ınacıyen• ıtın•I• 

boıl•fl•I• il4n olu•ur , 

İLAN 
Trab7.on ouıhkeme başkit-

abetiudc.a : 
Açık r 1rma ıle paray R 

evrılE'cek gayri menlrnliiD ne 
lduğu: 

Teldür ça}Jr nı~hafüsinde 
~mü~bmclat bır bap h.ıue 

·e ikıyüz arşın behçe 

GayrimeDk.• ün bulucdui• . 
evki, mııbilles;, ıokaiı No: 

T ekfür çayır m,ahallesiude 

Takdir o?uaan kıymet: 
aoe 190 Jua. bahçe 150 lira 

Arbrma.ıın yapılaca;ı .yer 

iıa Hal: Trabıouadliye daire· 

ıi ör.ı iiode 6 - l · 935 paı.ar 
ÜDU Hat 14·de. 

itbu i•yrı meokülun aıttuaıa 
artnamcsı 6 • 12 934 tuıbın • 
eDıtibaren :t55- 145 No. ile 
Tı abıoaıcradaareaıı•ı•••ayye• 
llllJ r••ıuda beril:.l sın aörebıl
eıı ıçıa açıkt•r. ıliada ya.ulı 
laclard D ful 111aıü111at al
ak aateyeaaer itba farta•••· 
ve 2~::> 145 doıya aa•araıle 
emurıyet mız müracaat 
tmehdır. 

2 Artarmaya ııtirak içia 
ulıtarda yum kıymeti• "7,S 
11bet1ode pey nya •ılH bar 
ank nın temınat mektunu 

evdi edeılecek.tır. ( 124 ) 

3 ıf>otek ulııibi alacaldaiar· 

a < iger alikad.arlerıa Ye itti· 

fak hakkı 1 aıplarl:ııa ıayri 

~eülı. 1 ur.erıadekı hakıanaı 
uıu11Je f aıı Ye masrafa daır 

lan iddialarıaı 11b11 ılia tarı· 

ıa ea ıtıbarea yırm1 fi• 
uıde enalu aıu ıtd~rıJe 
ırlaktc • muıyeta11uı.e bil
ir eleri ıcap eder.Akaı haJ· 
e bakla ı tapu ııcilııe aaeıt 

lmadJkça aabt · bedelnua 
•)laım11nıdua b.anf kalırlar 

4- GöıterileD 1iud11 .artir

aya ıttarak etf~nler artirma 
arhıa1111uuu ok11mut •• Iuı.u
hı maJuauıt aimıt ve bunlara 
••••• kabu! etmiı ad ,. 
ıbar ohıuurlar. 

5 - Tay'n cdılco ı• 

gayri m u1 ul üç dda 
dıktD11 sonra '~çok a 
ihale edılır. A11cak ti 
bedii muh m en kı 

yüzde yctm ş be,mi 
nya satıı ısteyenın al• 

rüchanı oJao ~ığ•r ala 
bulunup ta bedel bu 

ıayrı menkul ile te111ı11 

alacaklaruu mec .. " 
fazlaya çaı..maı.aa en ç'11ı 
maoııa taablııüdü bakı 
üzere arttirma 011 it 

daha temcht ve oa 
fiau ı yuı Hatta y• 

artt&r111 .. o.a bedeh ıal f 

yeaun a auiJna ruc.la•°' 
cuıer aU•cakhlarıD • 

•~akul ıJe temıa 

aJ caklıları mccmaull 

Jaya ı•k•ak ıutıle 

arttaraaa ıbalc eda.Ur 

beael clcıc eaıimc:&1• 

yapdamaı. 

auıer. 

& - Gayrı 
ıhale oluaa11 kımıe 

veya verıie muk!at 

parı>.yı YCTJJ:. ZH ıbal• 

feaao,u11ara.k. kendııuad 
e.l e11 yuka k tektıfıcs 

nan kımse arzetmıf 

bedeiıe iii!ma&a riiJI 

Olla, n Zl OIDilZ vey• 

mana lıemea oa 

müadeUe .rttnmay• 
ca çok ~t ltır.na ıaa!• 

kı dıaıe araııodakı 

iCÇell iUD!er IÇlll yüJ 
'tel"P ouı111acak f aı& fi 

ıararıAr ayrıca huk•• 

kahnaii:ııua llllcmaırıt 

al&cı aaıı tahıl! oıuallf 

l 1.ı.> J 
ı. . .... lılur Gayrı ,_ 

yak;rua iOatcrılea 6• 
tanhıuae f rabzoJI 

daiıesi öuiude 1fb• 
ı. 

ıoıtcrıle11 arttırma 

dairesinde ıatıl•cajıi 


