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iran irakihtilafı 
Uluslar 
Kurumunda 
Bay Lilviııofun uzun 

beyanatı 

Moıkov.ı - İ rak Ye lraa 
itilifını müıakere etmekte 
olın u uslar k u•umo k otıaeyi· 
nın cefı,sinde bay L1tvinof 
ıa beyanatta bulunmuftur . 

T~tkılunız.e arz.edılmit o· 
lan mu .ltnın eaaaını tablıl 
dmedea evvc:1 tu cıheti ıöy· 
lemek ısttrım kı ıki tarafın 
u uılar kuı umu koaHyiae te•· 
eh edılmıı olan veaıkalara ikı 
taraf mümeaıdler1 tarafıadaa 
burada yapılan beyanatta bır 
çok dtf al ar Ruıyanın da u"i 
oamınla ımparatorluiu ile ira 
aın aralarındcki bududlarıa· 

tahdidine ait olaıdu akdet· 
•it olduldarı ıtiJiflara ittırik 
etmiı olduiuadan babıedilmiı 
tir fıhaki ıeıek 1~47 taııl:ıli 
Erıurqm ltılif namuinde ve 
ıerek 1913 tarıblı iıbn .. ul 
pıo•okoıuoda Türkiye İrin 
••(ıltereaia imıaları yanında 
o um•n kı çnhk uııya laükfa 
DH.t• wume111alerinia de lmıa. 
aı vardır . 

Bu ya:ıiyet eaki ruı bo. 
k6-eti tuwaaclaa ~ edil 
•lf ea.. tedbarter lıer •• 
oaara ... o.a.ua So•1et laükiime· 
tının bu hiirekcti ıcraya aaık 

olmuı olan mcııaf, Ye ıiyaaeh 

ıh: b ç bır aialuıı o.madıiını 

beyana beni med- ur etmekte· 
dır tU hı lde hü1'fımetımia 
ırak ıie irau aıaaıodakı ıbtılA· 
fın fU Teya bu fCKdde aalle 
dilme11 ıle hıç bar alikaaı 
yoldur . 

Uıuılar kurumu konıeyı· 
Din dı(ccr az.aaın,nda beaımle 
ayni fılurde olduklaranı iimid 
etmeli.le olauiumbalde derim 
ki hnku•t;tım hu ıtılif•• iki 
tarafı da memnua edtcek bir 
tekilde Ye 11•1fet daireıiatie 
hılled•lmuılc a11'..-.9ardar . 

Tıkı h~r iki taraf aruıa· 
da •evcudolan doıtaae maaa 
Hbt tleri ve iyi komıahıju 
idame ve mubı faıa etainler. 

isparta tıcaret 
odasının 

Yenı idare lıeyetı 

lıp •t' Tıuret oduı 
y•ıu ıdart! h•ycli buıüa 935 
yılına ait ılk topl t aıaı yap. 
ID ttır t•c uet oda11 binasında 
ilk olaa bu toplaohciM odanın 
934 yılına •İt b ı p ve maa. 
mrhbnı 1ıöıteren rııpor okua 
IDUf ve ka'-uı edılerek odanın 
936 yıla blltcuı ve y~ni yıl 

eılı,mıları bakluada bı:ıı mi 
h'm lıoruşmalar olmuttar me 
mleke.tıa o' oaomi ıbtıyıçları 
' uir bni •ter Loı uıulnak 
buııl r Uı rıııde ıiSı birliii 
tıılılmı• Y' top1 •rtıyı '''I ve· 
ttl"' tl t , 

Rusya da 
Bay Kaleninin nutku 

Moıko•a - İç Ruıya SoY· 
yetıeri koaıeyiaiD açılm11 nda 
ı6ylemiı olduıu bir nutukta 
bay Kalcniae b•y Kirovun 
katli badiıeai ü:ıerinde teva · 
kkuf ederek mutenffaaın bi· 
tüa bayatını So•yet ruıya 
milletleriDe valdetmit çok te· 
miı bir adam oldniunu ıöyle 
mııtır bunan QıeriDe ba:ıir 

buluaınlarııı cilmleıi mute•ef 
f.ınınbatıraama bürmet o mık 
iıere ayara kalkmıtlardar . 

Buadan ıoara bay kaleniae 
ıoD koarre ile timtliki ko•ı· 
re arHıada ıeçmiı olan dev· 
re :ıarfıatla iç ıo•yet bılkıaıa 
büyill bir a:ıım ile çıbımıt 
oldaiuau •e bu çalııma neti. 
celeunıa ıoıı derece memau 
aiyete ıayaa olduiuau beyaa 
etmiıtir. bay Kaleain okoao· 
minin bar aalaaaıada aoa aeae 
zarfındayapıl•lf ola•muaı:ıa• 
iılercien ballıetmiı kollektifle 
ıtirme iıiaın ikmal edilmiı 
ba'untl•ia•• Ye ba iti• ek· ••k vuikalara aiate•iain or· 
tadaa kaldınlmaaı ıaretile tam 
bir ••Yıffakiyetle aeticeleD· 
•it l»alaadap11a illve etmiı· 
tar . bay Kalenıa ı6ı8ae de· 
vam ile demittir ki yap.lmıı 
olaa ba muu:ıam itde 6a 
ayak olan bu iti ilba• Ye 
tertip ....... , Stlllilntir -'-•·. 
••• heriae l&oasre aza• al· 
kıılara V• ayasa kNkmak 
Hreble atalıaı aeılmlamıttır. 

Göçmen akını 
bitmedi 
Edırne - kıtı• b&1mıt olma. 

81Da raimea fÖCmen akıaıaıa 
arkaaı keıilmemitdir. Edirne 
yohıyla ıelealeria muamelele 
rı burada bir kaç ıiia içıade 
bitirilıp yerleıtirilecelderi yer· 
lere ıöaderilmekdedirler. bu 
rada kaldıkları miiddetçe Ka 
ra •iaç •iaafir eYinde barıa· 
ciırılıa 16çmealere laillliab•er 
ce•iJetı Edirae ıubeai tarafı• 
dua odaa, ekmek, çamatar ela 
i•W•ıtdar timdiye kadar. ıe 
lea 16çmenler Trakyaaıa mub 
tehf yerlerinde keadileriae ay 
nlan &Ylere yerleflDİf balaau· 
yorlar. lailllia!ıımer c•iyeti 
umumi •erke&i kendilerine ye 
•eklik Ye tobamluk baidayla 
ıamaıır tlaiıtmıı Y~ ayakkabı 
aı olaaJaalara ayakkabı alaa· 
aak herr.de ikibia lira yolla· 
mıtclır. Trakya •••mi mifet· 
titi ıbrabim tali l•slrea ialala 
mıatakalarını dol•t•rak iht J•f 
lara yerinde tetkik etmek Ye 
ic•bına bakmakdadar. timdiye 
kadar ıelea r6çmeulerde bu 
ht cı h .. talak 16r6lmemi1dir. 

Uluslar 
derneği 
Cennre - Ulu•lar Jer 

neti lıonet7İ lauıa•İ cel•• laa 
linıle to11lanmıı O• •ar alualli 
7•tlerinin Aıor •.un •ı İl• \lı· 
111r11tı 1t1ael••ı11i •• Polon7a• 
da if lıl ••Cllld OHiAıalarmı• 
ıcri ttlrnm ıı iılnl 16 .. üfn•ılı· ,,,, 

Almanya 
Sar haoz.aeınaa yapılan reyi 

am yüz.el• 91 ni•betina• 
Almanların lehine 

neticelendi . 
1920 •~aeıiade yapılaa 

veraay mubadeaile Almanların 
ea zeDi•D kö;nür membaı olan 
aar buzaıı ve bu meyanda 
dı .. a bir ço" l&ömür oca"ları 
da fr11aıızlara terk ecıilmitdi. 

Ancak ur hıvz. ıı 15 ıene 
müddetle m"btelıf o" ~ o:niı · 
yon idareaiade ~ulun cak ve 
oa beı aeaeyı müteakıp yapı· 
lacak bar reyiam ndiccaiade, 
ya Almanyaya ıade , ya ftan· 
aaya ilhak Ye yahutta yine 
mubteUt bir komiıyoD itlare· 
aiade bırakılacaktı • 

1920 ıeneaindea beri fıaa 
ıı:ıları• eliade aayılaa bu bav 
:ıada franııı.lar bu ıcnıia kö· 
•Ür madenleriaden azami iı· 
tıf ade tı mia ederken bir ta· 
raftaa da yapılacak reyiamda 
fraaıı:ı tarafıaın üıtia ıelme· 
il için mltemadiyen mektep· 
ler açıyorlu ve balkı keadil•· 
rıne mal etmek i•ti)orlarda • 

Hatta dlrt ay en·el Hit· 
ler bükBmeti tarafıadaa aar .. 
bav:ıuı bakkaucla yıpılaa aa• 
lat•a tekhfi , J~Di reyi••• 
müracaat etmeden ur mu•· 
leainia halli teldıfi , fıaaaı&lar 
tarafından tiddetle red edil· 
mlfdi • 

Keadi Y11&1yetlerindeD bu 
kadar emia olarall bar11ma 
tekbfleriai red edea ve .., 
taauaıını te•amıle fraaaız 
telaldu edea fıaaı.zlarıa bu 
Yazıyeti kaııuıında Almanlar 
beklemeden batk• bır ~are 
lıtulamadılardı • 

Nıbayet J 3 ikmcı kAaua 
da ba be1~c~nlı ıün s•ldi 
çattı . 

Muhtelıf •e ecaebi bır 
komiaJOD idaıeaı1e yapılaa ve 
berbaaıi bir te11rdea uak 
olduiuadaa ıü bbe;edilmeyea 
ba reyıam adıcesıade , 639· 
S;,7 ıey aabıbiadea 528,QOS 
kiti rey vermeie ittirak etmit 
ve bualuttaa ~77,119 u yani 
yü:ıde 91 aiıbetı Alman1a le· 
bine ve 2/24 u yaai ylıde 4 
•iabetiade olulara da fraua 
lebiDe ve mlltebaki k11mı iae 
laalilHzar vaziyette kalma lehi 
•• rey termıılerdir . 

Ba rey mıktan llatll itti. 
•• olarak beaap edilaittir • 

Bir çok yerlerda fra..War 
lebiae bir tek rey bile Yeril· 
memıttir • 

llalletleria 61dlrlllmiyece· 
jiae bir miaal daha 1 

$/NAS/ 

Cenevrede 
C•neor• - Haoaı •ahabi. 

rinJen •ar Multicil•rinin iıtill 

6aller' i~l 1 Cın oreJ• 6ala 
ncın So•yoli.t liıl•r maı.• bra 
U'I lairi•ıiyan ıonJılıalar mü 
m .. ıili Holf man il• 6era6er 
C•n•ır•tl•lci baltrin ııl•eal 
•a••tecilerlni toplamıı •arın 
Al•1111ya1a ıitm.,ini i•t•ıniy 
• 1lıti1 •ora.1ma11nıra nnllaim 
6 r meıllt o/d,,.ıana ,ı,,ı. 

'"'''''· 
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İLK GÖZ ..... 
AGRISI 

Bir ı•Y al, cak mı•ın , 
ille önce gaz.üne tutanc al , 
bir ıey ıaıacak mı•ın ilk i•· 
teyene Ol!r, eıJlent.cek mısın 1 

ille uvdılıni al, bır ıı mı ya· 
11acak•ın ilk ö c ~ başladıl• · 
na 1 ılk düıürıüşde uıuna gc· 
leni yap .•. fiı11kü, fabuca· 
cık u•una gelen , ılk ö ce ıı 

eclinditin İf, olııtıgtn ıpn en 
lıolay yapabilecegm eıverııi· 
n• en •)'611 •elen ııtir . 

Çcinkü , ılk önce ıöz.üne 
ıutan her han11i bır ne.ne 
b•nlitin üz.erinde ilk dokuna· 
;ı yupan ne.nedir . 

Ondan ve:ıg2f;; baıka•ım 
alıan inle orıu'ı kafada azı 

lcalır . ıiıer bu ne•ne •Ürek/i 
Jıulianaca;ın, taııyacatın bır 

nHne ııe ılk önce ·önüne fO· 
tan örne(lini de kafada taıı· 
yacak•ın . 

Çünkü , ıaıac, lın nuney 
illı ıdeyene vermez..en bil in, 
onJgn ıonra Rı ııteldıLer ıilı 

11ıcldinan verdıtını vermıye• 

cek. • • • hele dk uvılen lıızi 

a"omın kafaıında , her ııra 
,.arlı~•n bır yıldız. o/ur • 

Buniarın ya,aylfttı • pek 
fO• örnekieri ıuudır .,. taep· 
" de d•nenmıı J r , 

Onun ıpn bana kalır•a 

altr•.,., •:arken , .e11erken 
•nın• boyana ,alabıldı11ıMJ dü 
ıunmeLı tanınmalı . . . 

Bılmem ben töyle aordüm, 
böyle dcneclım. joruıume de· 
neyıııme jÖre .1oytı) orum • 

Heriu lf&n bu boylcdır 

ılıy• lrc•hrıb atmıyorum. 

Kendi baıımdan 6f!çen iı· 

/erden biri•inı or nek olara• 
o•r•yım • 

Dil d•11riminin baıl.ın11ı· 

cı11da, •oy adı )'tııaıının çı· 

lcJcaı•nı ke1tirmiı ~ıbı , 
( O•man ç .. lebı ) olan •oy 
aıltmı ( Coıkun Çelebi ) ye 
f•Virmiııim . 

Bana kütıit• ya:z.aırma· 
maAıla beraber yazılarımda 

/c•llandıtn durdum . Bana 
ya:z.ılan bitilerde lıullanıldı 
Jard• • 

Gelae aen •ol' adı yaıa· 

•ına U)6UR bu (lÜZelim soy 
atlından, uz.an dur, ad yazm!J 
ya ••lmiyor , bilmem ne ol· 
miyor Jiy• l):ız.gıaçm~te kal• 
lcıı . . . bir ekuklil! }'olıken 
la 0f ille 6ÖZ af rıı,ntlan vaz. 
••çilir mi? 

Eluiı. ·ilı ue lıötülükleriyl• 

arlamı 11üc•naine , lt.ı:z.dırıa 
lulJırır atar, uıurıa ~elail1t;e 

atar tutar•ın . 
B•nim ıoy atlı d•liım•· 

•lnd•n iı.i yıl önce kullanma· 
Y• llaılaaıaım ( Çaılıuu Çe· 
l•bi ) nin böyle bir lc6tüliıtiı 
yolctar , 

A. lı.fı ıay adı iş:nd ! d h -ı 
i.;iı!..i c:l01ım d~e g[zrfrden 

iZLER 

UYUYAN 
iŞLER ... 

Yurclan h!r yön6na•, i.t• 
fÜ.i büyülı her lccntU.Je hir 
uyanıklık , bir Aııpırıla11ma . 
bir ı.allunma, bir canlılıAı, bir 
yürü~ üı, bir ilerleyiı, u• f•• 
,;J f eıia Y•nilikl•r ,cl•liıiı.l•· 
rlık o/dula oka)'ur, Jayayor, 
anlıyoruz.. bi:z.tle n• oar ; e6• 
z.ün ~elimi , yirmi yıl öne• 
1 rabz.onJon fıkan bir oda· 
mıb11gün trabzona 6dİrerı lı 

- Ne ver, ne olm•ı. n• 
gÖ Ü) Or•un _? 

Bu ıorıu~an lcarıılıfı aft• 
cak ıu olur : 

- Bir antrepe, bir •l•lıt· 
rilı ' "" ço;u /11ıla rarırf• 
bürünen lraaınların fOpna 
PlfHt~ • • • oe bir d• Hlıi 

lu, vakm~ydıının oarlıl nı ••· 
z.dli(lini ) ole eden .,arı•, dı· 
vcalo, )arı•• '' hta p•rılc.,I• 
f' vrılmrı falcat yarıda ka/m:ı 
"" •ıtet) om ! ıoıclım •o•· 
ı uuı, hala bu lıentın pınarla. 
rındon o lr.okmaı a•ıiroa•n· 
dere fGmvra alcıyor, ladla 6a 

• lctntd• kaeablar , H6aeciler 
bır dc..m altına alınraamıı t 

hala. bu llentJe bir par/c yap. 
mak kım•anın UHanJan ••r· 
mamiı, hai• m•lıtebli ,. • ., .. 
••" f OC:akları ıollall/artl•n , 
•Olc•R. fOcuıu olmalıtcın icar. 
ıaraca11 bir fOCu• alanı , fO• 
cuk bohfHı yopılnuım11 H 

bı 1mem han•ı birini ••7ay1•, 
ıurada burada •6aıim• ilifen 
y~ni yapıiarıl.-ın f&lcarJıflllt 
anlamL•r• gör• llorlıanm •• 
bu Jıı•ntin ladla bir planı ti. 
yoktur , v• •onra biiıa11 •• 
•aydık•m o• ıaym•dıflm ••· 
•iklılılerin araeınıtl• •n 66.,alı 
bır clı•i•tilc daha oar : 

Atatürllrin h•yAı•li ! lıal· 
bulu, de6 ıim « lnlııl•b » ter 
bıyHi •fin ne •er•lıli 6ir 
iıdir bu •... » 

Sayın 0Au1vca, aa•ı/, N• 
•enam mi bu /carıılılılon ?: 

UJ uyon ve uyatul•• iflrr, 
bunlar oe Jalaa arlıa•ıntlalıi· 
/erdır iıt• , ... 

BEK.ER TUMA !) 
e 

Tevfik Nesim 
Paşa kabinesi 
Mı~ırda g~niş talihat 
yaptyor. 

Tevfill Nuim paıa ka~i· 
ntııi reçen laıfta mlbim .. ir , 
toplınta yapmııtır. bu topla•· 
t da bir ticaret ve aaaıyi ne• 
ureti tcı!ıi kararlaıt ı ılmııdir 

Bütün M.ıır ı•zetelerı 
Paıan n ittiha:ı ettıiı kırın 
ıeviaç ile karıılamıktadır. 

bcri •Ürrib •elen ou ••'•"f 
Jüıüncelerclcn harıuf molı ••· 
relc ' 6yleyH •oyaJı iıintl• 
ilk göz ofrıaı olan ( Coılı1111 
Çebıbi ) )'İ lıritil• ;yaatlıra• 
yım. 



2 SAHIFS.: 

Bulgaristan 
ve komşuları 
Atina' da çıkın Elefteron 

Vıma Gazetesinin Sı:.fya mu 
babiri ıueteaine yolladıiı bir 
mektupta Bulıar Yuıuıla• 
müaa1ebetleri hakkında diyor •-. ... al. 

Bulıar ıiyual mahafili ve 
Ba1gar cfkirı umumiyesi, 
Bulıar - Yugoslav 'budu 
duada Dragoman - 'Çan. 
brot ıümendifer yolunun 
cenap ve şimaliude üç ~eç.it 

açılması bıkkıoda müteveffa. 
Kral Alekaandrm Sofyayı zi· 
yareti eınasinda verilen kara · 
rı Yugoslav hükumetinin dahn 
tntbik etmemesinden c' olayı 
mkınta aliimi ıösterD"ektedir. 

Yugoala'V hükumetinin 
verilen kararlara tatbik etme· 
mesi burada bedbinhk uynn-
dırmaktadır. 

Umumiyet itibarıyle ve 
Bulgar - matbuatının YeYtic 
kabiııui hakkında ~ ı :ıdığı 
ıitayifli makalelere rağmea 

BuJıar - Yugoslav müo•ıe
betlerinde bir duriunluk var· 
dır. 

Büf arlar, Yugoslavların 
Macarl rla olın ihtiliflarıDı 
Cene·nede hallettikten sonra 
bulıarlarla anlcşmak iç.in o 
kadar acele dmedildereni ve 
bilakis çekinıen bir nı.iyet 

aldıklarını ıörüyorlar. 

Yuıoslav ıazetelerinin 

Kral Aleluadrın katilJnin bir 
balrar olması dolayısiJe y•ı.· 
dıiı makaleler buJgıniıtanda 
çok ftna tesirler uyandumııhr. 

Büfün bunlar 1ıöıteriyor ki 
Bo1ıariıtan ile Yugoslavya 
m üa11ebetlerindc bissed:lir Lir 
de.iitiklik mevcuttur. 

BuJıarlar şöyle düşünü 

yorlar : Yuroılavlar, Bulıar· 
ara kartı ıamimi değildirıer 

.-e bulıarları kendileri ile 
aıüıavi aaymiyorlar daima 
oqları fena mevkide bırakara~ 
maaavat esa na dıyın ıı 
bir aaılaımıya yaaaımıyorlar. 

Sonra Yuj'oalavya, küçük 
itihi.fla balkan , ıtilifı ile ve 
Fransa ile sıkı bir dost!uk 
halinde bulunauğn iç:n bul· 
r uistanla ayutm• ia bilba11a 
eier bu uyu,ma bu1gariıtan 
lehine bir takım tavizlere 
mal oması ihtimaliade yanaı· 

auık iıtememtktedir. 

Fakat bvJgaıiıtanın Yu-
sıoılaYya ile olan münuebet· 
leri bu ıuretle gittikçe gev· 
,erlcen Bulrariıtanın diğer 
de•letlerle münaıebetleri de 
iyiletmemektec"ir. Rodob or· 

. manlırı meselesi halledilmiş 
olmakla beraber Bu'gar 

YENiYOL 
Pazart ~si-Perşembe 

Günleri Çıkar 
Matbaa 011 idarehan~•i 

u~un sokak 
T eltraf: T rab:::on- Y ~niyol 

ABONE 
S<neli11i 500, Altı aylıtı 

300, ~ Aylıtı 175 kara, 
·CSHAS 

4 Kurn~tu r . 
E•Jei niulaoiar 20 kurıı tur 

/ldn •atırr 15 Kare ıur 
R ltl.drr.iar ııa:arl 

tc:b'J;. 

. 
Amerik 
ulus ~ 
m idar Si 

Nevvork - Clusas 
.J 

eanavı 1·alk1:ur11a komıl 
y onu başken t ı vi1 •am:; 
ulusal kalkınma idare 
tinin aşağı ~ ukarı bn 
sünkü şeklinde daha 
gir iki yıl uz.atılmasını 
beJdif Ptn1i~tır. 

si oadc sürek 
avı ı 
Sinop zaraı l' hayvan-
ların öldürülmesine 
c~ash bir pro~ranı ıçı
ndc devam .~dılm(•kd~ 
edir . n1ubtel ıf kuUar-
da ter ti bedi len FÜrek 
: vlaruıdan eyi neıjeel cr 
alın maktad J.f.:. vi hh c~ 
zıraat müdürü köyler 
de tertibatı takip etme .. 
ktedir . 

Bergama 
Müzesi 

Bergama - b < ._;aba 
mızın }'eni müZf ~i bü-
yük bir · özenle tasnif 
Ye tanzim edilmekdedir 

Kontenjan 
Beyanname 
Sa iple ine 

Gü mı ük başmüdürlü
ğüud~,ıı : 

İt"lya itiJafnıa Dit bailı 
keııter jaol"teleriı:e giren nt· 
an tlt:te aıt beyrınoamclerdea 
sahipleri elinde oh olarının 22 
kanunaani 935 sali günü ak-
ıamıaa kadar mutlak gümrük 
idaresine getirıl=p hılim et· 
meleriBksi taktirde kooteııjın 
aıraauun gecikııHıindendoi•· 
cak mesuliydin herıdilerine 
ait olacı ğı ilaa olunu~ . 

Yun D miln:ısebetleri biç bir 
terakki göııterll"'e iştır 

Bil kiı Giorgief hükumeti· 
nin. Tarakya t çkilatlar&na 
Yerdiği serbestlik bı münue· 
betler için teblikch gözükmek-
tedir. Fılbaluka Yugoslavya 
ile uyü§mayı tem~n emeliyle 
Makedonya kom l"sı daiıltıİ 
dığı halde Bulgarl.aıı clenler 
ve Türkler alaybine fışkırts11 
Trakya teşLulab mutlak bir 
ıer bcstiye malık buf•nmak· 
tadır . 

Tarakya teşkılabnı ldco· 
loj . ıi t mve sarih bir surette 
devletiıı id.eo!c.ji i ~ibi telakki 

YENi YOL 

Ada ada.pan ~ 

uk fi lar 
Adana pamuk fi 

yatları birdenbire yük 
se mişdir dün piya:-a 
parlağı nıakine nıal ı 
apmuklarımızın kil sn 
15.52 kapumalı pamuk 
lanın~zJn ı~ .Jo .. u 52,54 
ve krzah nn 51.52 <lir, 

Begama 
d"rirn Evi 

Bcrgan1a - Bergame 
dirinı t~\ i bir aya kadar 
çatı alt na al1JJacak \'~ 
gelc('el\. vıl ınükemmal 
hsr haje- kon:ıcaktlır. 

Sev' alar ilim ~damları 
na burrda günlerce ka· 
larak t~kika1 yrpabiJme 
pnk2ni 'erilmiş olacak 
&hl'· 
Maarif vekili 
Edirned 

Edirne - Maarif ve-
kili Abidin Ö.lmen bu 
akşam saai seki buçuk-
ta Edirneye ğelnıiş ve 
Kara agaç dnrağıuda 

Trekya umumi müfetti 
şi vali ve d'ğer zevt ta 
rafından karşılanmışdır 

KİRAL K 
MAGAZALAR 
Hılah ahmer 

reisliğinde 
Uıunsokaktn Ş fa Eczace· 

ci k rşısında 266 ve 270 oum 
rolu mağa~olarJn bir senelık 
ican IS l 935 tarıhindeo itib • 
ren onbeş gün müddetle mü 
ıayedeye çıkarılmıştır taliple· 
rin 2-2·935 cumartesi güuQ. 
aaat 14 de H .ali ahmer dııire 
sinde müteşe~.kH komieyona 

1 

muracaatları ilan olunur. 
3 - 4 

Kirahk ev 
Güneşe ve denize karşı 

Taksim cadumde dört od 
bjr salon üst katta iki od 
bir mutbak. bir sa1on alt kat 
ta, kuyulu ve üç bahçeli bir ev 
müsait şeraitle kirı.ılıkdır. gör 
mek ve tutmak iatiyeolerin 
meydanda ( Arif Akyüz ) e 
müracaatları. 2 -10 

• 

olunm kta ve bu ıuretle ' 

yazıhar:e 
yazı masası 

iskemle 
alınacak 

Trakyn mubacu rının mem· 
uuniye.ti celbedil 'ektedir. 

Umumiyet itibarile bulrar 
"' Tr8kya teıkilatı tarlifıa-

dan ytpıl"'n Trakya poropa· 
gaodası, Sofya hukumetinin 
müubereti ile, şiddetH bir 
s~rdte devam ediyor ~ u 
propag :ıda, f:ulgan hıoıu 
cen b kumşularına Türkıyc 
ve Yun&L' da ıı k rşı ir ne l 
blriz •t .. hrık gıbi tel k i 
olunabılir. aiıtema lık b: 
gidiş elıa bu t lıriklere bir 
t&b .. yct vcr1ı~~ ; • Iazı n gel• 

, el: tine ı_.. .. ni ;: ulun ıntkla)'Aı. 

Satın alma komisyonu 
rıyasetü1den 

Trabzon alayı ihtiync:ı icin 
' 5 ad t yaz.ıhane ile 12 adeı 

a i; yaz.t mcı •ı o• 12 aJi iı 
k mle p .. u;arlıkla ıatm alına 
caktır. lateklilerin ~1-1-935 j 
alı günü ıaat .. onbeıden 1 V 

vel kalede ıat.n alma komia 
)ar.una milr .. cartlarcnm ilatU 

U ESİ 
i ş-at 
ek iltmesi 
inhisarlar 
aş müdürlü-

ğünde • 
Trabzonun boztehe meYki-

uıd ki camı civarında kabili 
na' ıl olmak üue yMptmlacak 
315 l ra 95 urnş bedeli k~şrrJi 
ekçı kulüı,esl ~ 2 935 teri· 

hıne müsad.f s lı giınü saat 
on örtte ihole edilmek üzre 
17 l 935 tarihinden ihbaren 
yırmı giın müddetle açık ek· 
s it ege çıkarılmıştır . 

Eksiltmeğe gır.:celder ioşa
nt ışlerınde ihtisas nabibi ol· 
duldarıoı resmi V<'S ka ıle is· 
b'4t edecekler Vı! 23 Jira 7o 
kuruştan ibaret muvakkat te· 
min t akçasını inhisarlar vez· 
nesine yatırmış olecsk 1ı ı dır 

istf' klıler şartnameyi hergün 
görebılırler pılan ve keşifoa. 
mesini bedels•z olarak inhisar 
l r idaresinden alabilirlu . 

2-V 

m .. n kasa 
1 

Satın alına korıtisv >nu 
riyasetinden 

Kı: rs garnizonunun ihtiyacı 
olan un mukaveJeaıinirı fesh 
edılmeıi dolayisıle müteEhbıt 
nam ve hesabına 597258 kilo 
uo kap lı zarf usulı!e tekrar 
münakaaaya konulmuştur. İh .. 
lesi S 2 935 T.ne. musad.f aalı 
glioü saatJSdedir ev::ıaf ter&iti 
nı anlamak isteyenler her gün 
ve ıh leye iştirak edeceklerin 
i'YDigünve saatta temioatlarile 
ve teklif mektüplerile bırlikte 
k rs •skerı satın alma komiş 
yonunn murncaatlara ılin olu· 
uar. 4 - 4 

ma ·mü a-
sı 

Sat nalına komsyonu 
Hiyr elinden 

tr· bıon ala.ya ihtiyacı 

için 28000 kilo man alına -
cakbr. 

B - nto; m' ıı iıcr ıüıı ko 
mi yonca par s z okunabilır 

O-açık ve ck~ıltme ile sa 
l\n alınacaktır. 

E - m ıvakkat teminat 77 
liradır. 

G - isteklılerin 24 ikinci 
kannn 935 perşembe günü H 

ııt 15 den evvel kalede ıı::tıa 
alma komisyonuna müracalt • 
ları ilan o!uııur. 3-4 
• ur • ot 

ın cak 
SatJn alma k oıniyonu 

rıva~e md< TJ 
.1 

A Trabzon kıta-.ıtı hay\'aD· 
tanın ihtiy&.cı için 49000 kilo 

kuru ot •lınacaktar. 
8 - Şartnc.mesi ber gUo ko· 
misjonda paraaız olara okuna 
bilır. 

D - Açık ve eksiltme ile sa 
tın alıD~catır. 

E - Muvakkat teminat 147 
liradır. 

G - f .eklılerin 29-1 935 çar 
şan~a gu11iı uat 15 den cvve· 
k lede :tın ;ılma komisyona· 
il muracaatları ilan olunur. 

2 -2 

Dak ilo 
isteniyor. 
Gümrük 
Başmüdürlüğünden 

B .. d" I" - .. ti kılr aşmu ur ua-uan z ~ 

miade 1 l lira aali aylıklı ıÇi 
bulunan kitipliie bir dakt1 o 
alıaacaktır. 

Memurin kauun~naa oD" 
cu maddeai mucibince or~ 
mektep muunlarıadan 111ıki' 
nede çok çabuk yaunl•" 
müıbet eı·raklarıle birlikt' 
24-1-935 gününde bir istid' 
ile başmfüıiirlüğümüze .. ar• 
caatları ilan c.•luour. 

Saman 
ah nacak 
Satın alma komisyoolJ 

rı vasetiıı den 
A - Ala; ibtiyacı için 50o0 
kilo aamao alınacaktır. it 
B- Şartnamesi her gün k•111,. 
yonda para11:ı: oluak ok• 
bilit. 
D - Artar ma ve eluilta1e pt 
ıarlık ıuretiledir 

E - Muvakkat teminat 30 li' 
r.adır • 
G - lıteklilerin 22· l· 935 ,. 
rünü saat 15 den evvel k•~ 
de satan aima komiayenll 
müracaatları ilin olanur. 

Kuru ot 
ahnacaktır 
Satın alma . komisyoıt6 

riyasetin den 
A - Alay ihtiyacı için 
kilo "uru ot alınacaktır. 
B - Şartnameıi her güo ~·, 
misyonda para ıız okuna b~~ 
D Artırma, eluiltme p•P"" 
lak ıuretiıedir. it 
E - Muvakkat temi11at 30 
radır ; 
G - isteklilerin 22-1·935 )t 
fÜDÜ s<Aat 15 d4n evvel k•_... 
de ut.n alma kolliıyorıll""'" 
mün caatları illn olunur. 

ilan 
Trabzon sulh huk111' 
ha kimliğinden 

Müddei orman idare•İ~ 
izafeten vekili avukat O•",( 
Zeki ile müddeialeyhler - -
kanın ı.igaDoy liöyünden ı•~ ff 
oj'ulluından ali oğlu muıt~~ 
ve eyüp ve kimıl aleybl•tl"! 
lkame ohrnan ta:ı:mınat 
sının aı uhakemesınde : 111 
deiale.yblerdeıa eylibun ik. ~ 
ıAbının meçbubytiao bı• 

teblıiatıa ilin ıuretile yı~ 
mıf olduau ve ye•mi m11•1~ 
aiade bu itin üzeriae 1D•b ff' 
meye bir ıöaa muracaat ,l'! 
ka bulaıaaıi111daa middeİ j 
eyüp hakkında Gazete il•, 
yap kararının ilin edillll' ;. 
karar verilmiı ve mubılı'~ 
23·2 935 cumarteai aaat 
talik kılıamııtır. g iÜD "' 
atta müdbeialeyh eyli~iiO 
zat ielmeıi veya kanuDİ 
vekil 1ıöodermcsi veyab.•t J 
raı. etm .. si lazımdır. alır•• ~ 

ktird~ n: ubcı kt meye giY' jl 
dev .. m olunııcıgı Ye p;ıiid~ 
aleyh eyfibun~bir daha ~'-,;; 
meye kabul edıimeyecef1 -' 

tlc g:yap kararının teblif ,1 
kamıaa kaim olmık 
k~fiy~t i!ln olunur, 
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Laf değil isbat ediyoruz 
YERLİ fabrikalarımızın 934 s..-nesi dayanıklı, fevkaJade ütü tutar, hiç solnıaz_ beğeniln emesı mümkün ohnayan safi 

kumaşlardan harçları birinci ve dikişi mubayyerolmak şartHt: Er.kek kostumlarJ 17, 1 , 89, 20, 21, 
22t 23, 24, 25 liradır OL TULU husu~ikamaşlarınden 26liradan itibaren 44 

vüıı 
.; 

liraya kadar . . kostümler . 3 liradan 14 liraya k::tdar lıazir kumaş elhi.;eler. 

~ BA'fLAR 
Her hafta kostümlük 

yeni çeşit 
Hiçbir yerde ,C,u/amadıfın zevlunı olııar kamoılnrı 

ancak O l T U L U Depoaında bulacalıaınız . 
Tecrübesi ml!ydandn Sipahi pazarındaki 19 

17 numaralı BÜl"ÜK DE-POYA bir 

kere uğramak reklam detil halıilıati 
göstermefe K A F / 11elir : 

215 knruştan 16 Jiraya kadar 
kumaş buJacaksınız . 

BAYA LAR 
Her hafta mantoluk 

yeni çeşit 
Bı yanlara ve ÇocuMara haz.ır ve iımorlama 

her Cl'f
0

t MANTOLAR • 
KIZ marka kakıid cndiko Envai cın• hazır 

Palto/er kin acde olmı; an mantolar 

empermeabl . pordü üler 

Altı liradan itibaren baılar 

T ERZI Levozimatında toptan ve paralc.nde 

~ôrülmemiı ucıuluk . 

Hakiki kız marka endikalar ... taklit elunpuğu ispat edene mükafat var 
HARIÇDEN SİPARİŞ KABUL EDER. 

trabzon sipayi pazarı 19-17 nnm9rada OL TULU 
~ -"• 1 • 1 --~ ... 

, 
i Tüccar Terzi OSMAN NURi Müessesesi • Tecrübelerle anJa§ıJmıştır ki, en şık 

kumaş çeşitlerini en ncuz fiatlerle 
,.~ ~n yükıek terzilik san'atile 
~yinnıek ihtiyacın1zı emniye. 

tJe temin ede~~iniz 

MÜESSESEDİR ••.• 
) eni gelrn 80D moda kumaş çesi:le-

rınıizi lütfen uörünu··z • " . . . 
aksit muamelesi 
Yapılmaktadır. 

Muhterem rnü~terilerimizin istifade· 
sine arzettiğimiz ısnıaralma kostüm 

fiatleri 24, 26 VE 28 
Jirava en zarif biçimlerde kos· 

tümlPr imal etmekteyiz . 

Hazır elbi e çeşitlcrımi in fiatle· 
nndede aynı derec!eden 

cuzluk vardır .. 

Adres : kunduracılar cadde&inde 
Kazaz A bdalhalim Zade 
OSMAN NURİ 

TÜCCAR 1 

TERZi TRABZON 

Hala tamıri 
eksiltmesi 

1 Vak!ikebir bük6md 
binaaının ballları tamir edilece 
ktır. 

2 Bedtli keı f ( 198 ] lira 
91 k u Uf tur. 
3 - Ekaıltme 2490 No lu ar 
tırma, ekıultme Ye ihale kanu 
•unun abki 'Dına tabıdir. 
4 Bedeh ketfin % yedi bu 
,uğu niı'1ctinde tıuninali mu-
Yakkata akcaıı Ye ya banka 
Yertleccktır. 

5 - E\cı,ltmeye jftirak ede· 
ceklcria ir ıut itlerin de •uku 
fu oldutnna .. dair ı labiyeti 
fenaiycyi baiı makamdan Yeri 
len naikayı ~eliıiıtme ko•iıyo· 
Duna ibraz etm1:ie mecburdur. 
6 - ekı.ltmenin ıbalei kat'ıyf'I 
Iİ 28 } 935 ÇUfanba g0a6 la 

at 13 de valdıkcbir mal mQ • 
dilrlüiOnde ıcra luluu c •i•ndın 
hlipl.,rin aynı gOaJe bulunma 
lnı ııAo oJuıııu. 2-4 

un münaka-
sası 
satın alma komisyonu 

riyasetineen 
Kan rarni 

zonuaaa •aktaada• mütabbidin 
ifı ola•a••••aadan fubedifen 
ua maka•eleaa•uaadea mü 
talalaid bekıyui olaa 487258 
kilo ua mltebbit nam Yt- he· 
aabiaa olarak aç,k ekıiltme 
ile aahn ahaacaktar. ibaleai 2 
kici lı:laaa 935 talı ı&ni aali 
14 de.tir e.nak ıeraitia~ aala. 
mak ialeyealeria her ı&a •e 
baleye ittirak ede:ceklerin de 
beJli gün Ye taetta teminatla-
rıle birlikte kart satan alma-
k omiıyonunamaracaatlara ilin 
o'u ur. 4 · 4 

ilan 
Trabıo11 jcra memarlutandaa 

acık arttırma ile paraya ceYıi 
lecek l•Yti men~u~anaeolduta 
bi~bab ltane 1410 laiHule • 
510 ltiı .. ıi. 

Gayri meakulun halundutu 
•·•le:, m bıllcti ıoluiı au • 

maruı. 

lu.z/a f •,nıe maluılleıi tapa • 
nan 5 nisan 934 larila oe lS 
niimroıunda lcayilli lc6filı 
bahçe ue bir aola ıa,lılı O• 

bir lıuya ta/atan• iki o.la bir 
ıalon oe bir mulbalc ve lcüfilı 
yemelc odaıı itti•alinJe bir 
fOma,rrlılı ve bir oda l•olt.a 
ni ilt.i oda bir lcoridor oe •ar 
nıf oe laaltiyı müılcmil. 

Takdir olunan kıymet. 
tamamına 2000 liTtı 

Arttırmanın yapılacaiı yer 
ilin, Hat. 

Trabzon ıcra daireıiade 
21-~·935 perıenDe ıünii aaat 
13·14 de . 
1 · lıbu i•yri menkulua art 
tırma ıartaa•eai 21· 1·935 tari 
binden itibartn l.S66 ııumara 
ile Trabıonicra daireıinia DJU 
ayyenn umaraaıuda herkesin 
ıröebilmeai iç;n açıktır. ilin.la 
yazılı olanlardan fazla mafü 
mat almak icteyealer, itbu 
tartnaapeye Ye 934.}j66doıya 
numaraaile memuriyetimize 
mlracaat etmelidir. 
'l · A,ttumayı iıtirak için yu 
karda yuıla kı1m'!tiD )Oı~ı 

7,5 uiıbetinde pey veya milJi 
bir bankanın eminat mektubu 
teYdi edilecektir. ( 124 ) 
3 · ipotek Hhibi alacaklılara 
diier afik~darlaran Ye irtifak 
hakkı uhiplerinin iayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu· 
aile faiz ve maaraf a dair olan 
iddialarını iıbu ilin iarihiuden 
itibareu yirmi gün içinda evra 
kı müabitelerile bırhkte me 
muriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Akıi halde haklara tepu 
aicilile ıabit olm;dıkça satıı 
bed•linin paylaşmasında• ha 
riç kıhılar. 
4 . Göıterilen rüode artırma 
ya ittirak edenler arttırma 
tartaameaini okamuı ve lü 
zumlu malü111at •lm•f ve buaıı 
luı tamamen kabul etmİf ad 
•e itibar o1unbrlar. 
5 • Tayin edill'I zamanda gay 
ri menkul üç defa bagrıldık· 
tan aaora en çok arthra1ıa 
ih• le edılir. Ancak arttırma 
pedeli muhammen kıymetin 
ytııde yetmit beşini bulmaz 
•eya aatıı iıteyenin aiacağını 
rOcbaai olan diğl'!r alacalrlılar 
:,aıaıup ta bedel bunların o 
r•yri menkul ile temin edilmiı 
alacaklarının me.>muundan far. 
laya çıkmaıaa en ço" artbrı· 
nın tıabhndo baki kalmak 
fıı:ra ırttn•• OJ b"t tılin d.-

ba temdit ve on betinci güaO 
aynı aaatta yapalacak artbrma 
da, bedeli aatıı iıt.eyeaia ala 
cağına riicbını olaa diier ala 
caklılarıD O (ayri mYnkal ile 
temin edilmit alacaklan mec· 
muundaa fazlaya açı6111ak ıar 
bJ~ en çok arthrana ihale edi 
lir. Böyle bir bedel elde edil· 
me11e ıh•le yapılamaz Ye Hlıf 
talebi düıer. 
6 • Gayri menkul kendiıiae 
ihale olunan kimse derhal Ye 
ya verilen mübıct Jçiade parayı 
•ermeıae ihale karan feaholu 
narak kendiainden ene) ea 
yüksek teklifte buluaaa kimae 
•r:ıetmit olduiu pedelle alma 
i• razı oluraa ona, •eyı bula• 
mazsa nemen OD bet ıtıa 
mü.idetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok 11tbrana inale edilir. 
iki ihale aruındaki fark Ye 
geçen iÜaler için yOıde beı- · 
tea deaap olnnacak faiı •e di 
ğer zararlar ayrıca hlikme hı 
cet kalmakıızın memuriyetimiz 
ce alıcıdan t•bıil olunur. 
madde ( 133) 
Satıııçıkarılan r•yri menkali 
yukarda iÖıerilen2 J-2-9JSta• 
ribinde Trabzon icra memarla 
iuodaı•nda İfUll illa •e 161 
ter.ilen, artbrma fartaameıl 
daır,.ıınde aıtılıca;ı illa ol•· 
cur. 

• 

• 

' 
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G z ES i MATBAA ve 
KONAK CAMİİ KARŞı UZUNSOKAK 

YNINDKİ YENİ YUVAS 
1 ' TA 

POLİS KARAKOLU 
iNMiŞTiR. 

MATSA İŞLERİ YEN İV OL 
Rf!.tlmi dıirt>ler~ , müuseıelerc , b~nkılan , tUccarlara. 

fİı~etJue ıit btr ÇfŞİt ddttr, cdvel, malıluı, çek, ı.arf 
kiiıt bıtMrlrra kartvizit Hsıiıe en 2üzel tel:ril ve en 
ayrau fiy.atJarl a b~ııhr ve ciltltoir . 

TELGRAF 
ADRESi 
VENİ YOL 

TRABZON 

İstediğiniz kadar sizin için verimli olmığa çahşac::a 1' 
Halk ve Memleket için çok verimli olmaaı için, içinizden 
gtçen arzu ve dilekleri de ıizdenl bekliyecektir. 

Ş hsiyah; ıli~miyen , ctmiyct için faydalı olın bütün 
cWddeı e YE~İYOL·a:n süh:nJırı_ açıktır . Uıak yerlerden •.:riJen sipariıler heme11 yapılır •e 

ıöaderilir . 

ilan 
Tra~zoa icra memarluğurıdan 

acık nrtırma ile paraya cevri 
lecek gJiyri cıcnkuluDoeolduğu 

bir kıta tarla 
G•yri menkulun bulunduğu 

mf:vki, mahallui ıokağı ııu • ... , .... 
Ka•.1k meydan m;aallesiode 
i•am oilu Sı.mi ,na ~ı. 
•akayyet atustoı 932 , 391\V 

Takdir olunan kıymet. 
tamamına 600 lira 

Arttırmanıa ;•.ıpılacıi• yer 
ıiia, aut. 

Trabzon icr• daireıinde 
21-2-,;s perıeabe ıünü aaat 
13-14 de . 
1 · lt'ıu ıayri meakulua art 
tırma ıart•a•esi 21· l-935 hıri 
laiııdea itibaren 1349 numara 
ile Trabıonkra dairuıa~u mu 
ayyena umar11111da herkeı'a 

rröebilmeai içia açıkt&r. ilinda 
yazıla olaaludan fazla m2ffı 
mat almak iıteyealer, işbu 
ıartnameye Ye S34-L~49dosya 
aumaraıile memuriyetimize 
mÜr•ca•t etmelidir. 
2 • Artt1rmaya iştirak için yu 
karda yazıla kıymetin JÜzde 
7,5 uiıbetiade pey veya miHi 
bir b•nkaaıo emiaat mektubu 
t~Ydi edilecektir. ( 124 ) 
3 • ipotek aabibi alacaklılara 
dıi-er alakadarların ve irtifak 
hn loı s:2biplerinin i•yri men· 
~ ul üzerindeki h. Har mı buau • 
s"le faiz ve mur~fa dair olan 
iddieılarını işbu ıl~o ianbincun 
itıbaı eu yirmi gfi,. ıçind;a evr• 
le, müıbitder:ile birlıkte me 
muriy tiıniıe bildirmeler; icap 
"der. Akıi halde haklara hpu 
ıiciJiJe ubit olmadıkça utıı 
bedelinin paylaımuıodıa hı 
riç kılular. 
4 • Göıteri •• ıGacle artırma 
ya iştirak td•nler artbrm• 
''lt tnım,ı:ni ok11muı Ye Hl 
uım u mıluııut rlm, •e ~u~
ı~u tımımfa kaluı dm1ş ad 
'' ,t:\t~r o1ııbth.r, 

Tuğla çinıen
to ve saire 
e~ siltmesi 
Satın alma koıııisyo;ıu 

rı'·asctindcn 
J 

A - Trabzo 1 A. inıaat ih 
tiyocı için bır kalf'm esoo 
acl.:t tutla bir halem 10 
acld f urun taıı ~ir halem 
120 fUıJal çimPnto bir kalem 
m. murabba döşeme t.ıhta•ı 

Üf kalt.rn cam ccım çerçeue 
alınocok.ttr, 

B - Ş rtnameai h«"r gün ko 
mİ•yo'1dapJTr11z o'orr /c o"u 

nabilır. 
D Art.rma ve el ıil ne pa 
:arlık &urd;Ledfr. 
E - mUlJ;Jk/ıat ten İrıat )Ü% 

de 7,5 lıradır. 
G - iateklilerin 1 2 93 5 
per,embe günü •ac; t 1 S den 
euvel kalede ıaiın alm ı lto .. 
mııyonana muroc 1ctuırı ilan 
olunur. I 1 - 4 .-- .. 
5 • T ilyio edileı ıamanJa gıy 
ri menkul üç dt r b gı ıldık· 
tan linra en çok arttuaııa 
ibaıe edılir. Anc k arttırma 
pedeli muhammr.n kıymetin 
yüzde yetmiş beş• ai bulmBZ 
veya Hhş iıte>' nio aiıcağın• 
rüchıni olan d' ğer alacCJklllar 
:.:ıuluı.up ta beC:t!l '.unla"'" o 
gayri menkul 'ıe - n edıhnış 
alacnllarıoın mc-' ..... n:nd;;n faı 
la~·a çıkmaz a ıec çol{ arttm; 
nıo taahhüdü baki k lmak 
üzere arttırma ou b ot gün da 
ha temdit ve orı besinci günü 
aynı m:ıatta yapılacak erthrma 
da, bedeli sahş ist• ~en· ... la 
c ğın:. rüdı»nı olac di{?er ala 
cıkhl rın o ~-;ri n nkul ile 
temin edilmit alı kiarı mec· 
muuo<Jr.L foılaya ı:•ômak fAr 
tıl~ f'U ço erthr"' na ihıtle edi 
lir. Böyle bir bed~J eJde edil · 
meue ıb ... te yapılamaz ve Ulıf 
talebi ciü~er. 
6 G_y.i O:c-kul liuui:ı:ne 
ihal olunıu:ı kimıe derh•J Vtı 
ya yeıU"' .. milhıet lçiııade pır:ıy J 

. ....... . . . ' ,. . 

O O A 
·ruha iye m'" ğazasi 

MPtnet~ ZP-raf< t '<> Ht·ı l PrJI · ~oln: amaı...1le tanın
mış harir Jın11tet fol rıl"ası ipcklılf'rı İ ra ,zon 'e ha-
vaJisi u1num satış' c·ı ni zivart t ed.·nler h •r öe' iıı en 
ueuz ve en .... açdauunı hu iurlr Ti~artı lı u er;1i~de her 
ne\ i tuhfiyc fantazi man ıfJ.tu ra e~ya~ı : 

MA 1 

K~MAŞLA. 
GOMLK, 

en sor mo 
E UCU 

SAT L 

, DiN 
'FANİLA, 
SAİRE ... 

rep ı-rabzon 
..ARLA 
DR 

çt·şit parfünıöri. Lo~) o Lev 0 nta, pudra, krem 

Ucuzluk ~ ağl mll'< 

r 

vermeıae ıhale kar rı f sholu 
ııarak kendiı10 • evvel en 
yUkıek teklifte bulunaD lc 'm 

Gayri meenkul müzaye 
wrzetmi._ o duğu p delie 1 
ğ.ii razı olursa ona, "eya bulun 
mazsa nemeo on bE:ş gün 
mü.idetle rlt rma)a çı rılıp 
en çok erttır n inale edılır. 
iki ihale ar ~ıındaki fark e 
geçen günler ıçio yüzde beş 
ten desap olnn cak faiz ve di 
ğer zararlar ayrıca hükme ha 
cd kalmnksıım m nıuriyetımiz 
ce '"l cıdan taheil olunur. 
madde ( 133) 
S t tıçakarılen g.ay j m~nkuh 
yolccrda gö•erilen2 l ·2·93Sta· 
ribinde Trabzon icra memurlu 
guod. ıında İfUU ılAc ve göıs 
terılca arttırma artn aıetı 
do"reMinde ı tılac 2' lıla ofu 
aur. 

Mahallesi Solrnğı Nevi M.N K.rd ~ 
Ay ıfıl o Çö le-kci 246 metre Ma. 111 ·1o': 

tuzu ç f ~ yakiryaki 139 149 
,. 1 

" il 2"-" " Hene 157 
,. )) 278 metre Mu ırsa 154 ~1 

1 kend r p c ı:ıO. Hana 471 15' 
1' uh lt lık » 124 ... 

1.>9,4o 11ntı metre mu rrsa 54,55 J~ 
)1) H ci F'!;p mıtfrza 97 ' 
fZ DARLIKTANt 

. Yuk rıd yızı'J ğ;;ıyri mcnkkalatan IJ)Ukıyetleri P'' 
ıle 1 S grı n milddetle mGıı yedeye cikıırilmitHr talip 
yüzde 7 S O '.Jozito akçderile birJtkde Uı-l!! fünil ola• 
p ı rt,. 1 'Ünü d fterdatfıkda ,,,., 14 buçukda to 

O:ll ı; o.aa muraF.Aatlara J·' 




