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SALİ 
26 

2 ne" 7 IY35 ---0 Pdrc dır 

SAL/. PERŞEMBE , CUMUR TESI Gani ,., Ç kar. 

Direktöru, ISaı.yazıcı•ı 
BEKiR SUA.UTJ _ı 

----------------------Yad ıllerde : 

Y k n şark 
la u 
Br.ıtün danyada hüküm 

süren ve bugüne kaclar bır 
<;ok a ur•u:laklar •ebep olan 
" P kd ıptılaaı " ıimdi de, 
dr.ınya tarıla ndelu elaemmıyet 
leruu yenıden taktır ederec 
Öıltcin il yret erıle yuk•elmek 
1•hyen bır kaf d ole.ti birbi-
rıne yaklr. ıtırdı. lr n , tıpkı 

At.:Jkiırkan T urkı1e1i il bi 
lliQaa/ bır hayat canlatmı' 
"• molern bır devlet olabil• 
l11ek 'fİn f .:ıbucak ınki,af oe 
terak;,i etmefe haılamııtır. 

lıı bu ıkı devlete Irak 
Graıında Cencvrelfe bır ade-
mi t c vü: ve do•t ult paktı 
ını:z.a/ nmıı ve buraya Ef lla· 
"ıat n ve lbn şaud Arabi•ta 
n ın da g ·rmui lcarnrlaıtırıl 
rnııtır. Bu ıuretle y•ltın A•· 
)'anın en öntmlı memleketleri 
I ir blok halinde birleıer•lı 
•İyoıo/ lurarlar tera:ı ·•ini 
belkı P~k atır hu•tırabilecek 
bır ltuvuet haline ,elmiı ba· 
lunuyorlar. 

Bu beı cleold , Aorapa 
ue Aıyonm birleıtıği oe il•· 
Ç•n yüz yılın orlo•ınJan beri 
Auı upa deoletlerinin nüfu•la 
rıncn hühum ıürclüıiı yerler 
ele bu u ayarlar in6iltere 
Yiız/erce yıl bo;a: İf indeki 
ha ata adan ın yani T ürlt.ün 
etrQ O)'nanan oyunları 
•dar - eden kuvod olmaıtu. ? h •ta adam k , bundan 
doctrın .,,. • luın hayrdine 

roıırnen fok :ıenJe a. clueriıli 
oldııiunıı ııbat dh , in,iltere 
Çarlık taraf mdan yatalaca6l 
;a n 1 urke y rdım etmiı, 
ak t tnenfı ut' ıcab etıırdili 

zam rıda onu terk tmiıtır. 
liu ıdc:m b ılcn Frr.n•arıın 

Surr "' d . b. . .1 .,, e ttıfı il' ı ınaı 

~er t1 M ş r ue Fıt11tını Tiir· 
"'>'ecı yırm ı, ue aynı ~a· 
manda , butü harıci hucüm· 
ler • k r 1 e d " i müdafaa· 
dan ac % ol ıranda, ln6ılis 
ve Ruı I ı a lerıntn ayrılııın· 
da G l ı .z ı ~ ha•ıl olma•• 
.l'ii~., d 
teh/r"e• 

Jı l 
Çok ad r ı l ,klan ıonra 
l..loyd Ceo il 'u t~ıoı.ltil• 
Anado u a el uz.atmak i.teJi 
1 nden erı tie daha pelı ço• 
laman ~ f m•ml,tir • 

~ /CI~~ -~ 

~ Ajans hab rJeri (. 
ı:-. /CI "' & '! 

Aımara 25 - eritreyc .Bön 
derilea 30 bin İtçidea 10 biai 
muka~eleleri bitince cvlerıne 
döı:ımeleri arzuıunu 2öilerm f 
lerdir . 

Biikrtf 25 U uılar huku 
kuaua mubefaz•ı1 .ile meşgul 
ol.tn parlementolar konferansı 
italyaya kömür demir çel k 
•e bılbun petrol i halil1i 
y.1.1 k edılmt.ıı frans z.ıo de 
m ıtlak ıurelte du ulmaaı ha 
kkında bir &arar kalul e il 
mııtir • 

Roma 25 - itılyada b~n
zln fiyata çok yükıelmıl ve 
yeni den lıtir çok otob oı batla 
rJ kaldnılm ştır . Otomobıller 
de Hıcak fevkalade müıtncel 
•hvelde ç•liıabdecelderdir. 

Hurar 25- Royterin ıdı 
i• bir ba bere Köre b br ş 
kuyvetleri her bir= 25 fer bi~ 
kiıilik üç kol bıliade ilerle· 
mektedirler . 

Vaııaton 25 - Amerika 
deaiz. .. daire.11 italy ya r ı ıi 
ı••• 11tılmaoını y•sak etsi, 
tir. 

Atiaa 2S - Yunan k ala 
ba ••bab uat lo da Atıoay
yarmıı Ye te:ı.hutatla karıdan 
mııtır. 

Londra 25 - K.ıb rede il· 
b•ıaUar bır bey11uuı me oeıre 
derek parta!erı ej'ea:ı.ea:ılık mü 
cadeluıne ve l~::S3 kıınuDu 
eaaını.e ciôrımek ıç n lturmıj'a 
memur etmiıur 

Ad11ab•b• 25 - Rcs Se · 
yum kıtaları dün m kallenıo 
ıımal.ode üç ıtalyan t burunu 
bazım ete uiı • l• ıdır . 

ı u •iın, artılı y. kın ,ark 
ta hu ncoi payla,ma projele-
rinin muualfok o.mcı•ır..a ım 
Jcan yoldur. Her ne kadar bu 

beı deuletın 11•ı;ırdılclerı ınlu 

ıof •oflıaiorı >•r~uzünden 

farJcı o• her nelcadar lf •tru 
ılıur' lcrı il• dııarıya alı•eden 

•ıycual Jıu11vıılerı buılıa baı· 

lco. iHde, bundan yakın 'ark 
d•oleılerıntn aynı menfaat 
peıı•Iİ• lcoıtultları vc.ıcebet 

ııaı ~uman lı•r har.aı bu 
emperyalızme JcQrfı 11eif.cclı. 

terı aıılf.ôrdır. Bu ı<ın Habe-
ıı•tanı ı.ladıti eduı alubct , 
u~11n ~amarı bu memleketler 
ii.zeri11d• d• do/ı.ıfmııtı • Ha. 
be, meHlHraın , hu pı.;ktırı 

daha ftıb•A ım,;alanma.ında 

ön•nali hır rol oynculııı mcr 
laalala•lıtır , Neıa.' an g6der· 

ıhhat müdürlüğünaen 

aynen gelmişdir 
G z.etenizin 16 -11 -935 

ta rıh Ye 2090 HJ•h ıı aıha • 
ı nd ( CcTdet Al p ) ı•uıı 
ve c.orüşler, duyuıl r baıılıiı 
ile : Hu u et taba beti ıliç · 
sız.h u uıtar p, hastane 
rontg Dl bozuk dcgi ıe basta· 
)ar o d balulmalı, .. boıukaa 
du eitılmcl , hutane doldor • 
l ın n b s a e ıl çok ilıi 
1 m ı, h ıtane ve ııbbiit 
daıreıandea ıliç o mamasın· 
da ş kayd olduio hakkındı 

t eyleye y zıya cevap : 
1 Hnkü d tebabeti 

v uıh umu i bıfıias hb ka 
ounı hiı umıerıyle muayyen 
ve yrıca dıi vaıifeai de ol 
m kıa da rede h .. ta muaye • 
n veya d"ç vermekle mükel 
lcfıyttı yoktur, ve tabıatiyle 
r ı i daırcde ıliç da bulan • 
m z 

2 - Boz.ak olmayan baa· 
t ne rontkcnı e uracaat eyli· 
yen her h ıt nıa İfİ yapıl•ak 
tadır, bu b111uıta muıkülit 
goren ber kım ıae ıcabı J•pıl 
ma~ üzere ya vilayet maka 
Dl na veya ııbbat mudürlüiü 
ne başvYrm ıı ierektır. 

3 H .. st ne do torlara 
haataned lu b ıt tarıyle ımıti 
nın ve ba t ne kaaıosuaan 

muıadeıı 12is et ode ve aamı
mıyetle mtfiU ıyetJ.erı elde bu 
luoau ııt t at1klet1e müeyyet -
tır. Anc: k y t k mevcuau•un 

zhK dan mutevelht bazı za· 

dığı nıuk vemd , bıllaaua 

yakc ıar ta buJ alr. hır hay· 
ranlı uyandırmaktadır. l:Ju 

gı ı teıırler ıcra 

ne k bu mu•talul 
ıı Oır ıgınm ıa tları ma um 
o dıı~u dan ıonra tahmın 
olunc.:.bılır • Aorupada ve bıl-

bu;> uk r tanyanın, ba 
k rd ı menfaatleri· 

nı ı ılt. dırcc k r:oktalorın 

u u an uphe }olıtur 
n tıg it re 1 • n Habeı 
e• nde ıt yaya karıı 

ald y hen ıarkta 
u tıler ltozon 

mııt . u un tfİn aıJrupa 

ile Hınd at n r aınclaki kara 
yolu ü.z rınd• inllilte,.nin 
eko om •g menlıği hakkın· 
da ıimd d n bır fikir l'iirüt. 
mık lcabıl dciilclir • 

ıuretlule iatelsleti y~pılmayın 
kimseleri• •ıııltılan ötcdenbe· 
ri Taki, ve afi k•d .,J rın yine 
dıuma umimiyetle tak'p ve 
b ıarılm111aı iı edıamıı olma 
larıaa rağmea te af ııi l ütcc 
meıeleıi olmaın itıbariyle ge 
cikm ... ktedir. 

4 - Sıhhat daireaiaden 
ve hastaneden tıkiyet eden -
ler TarH bunların •diyet ma 
kamta yahut ~u makam 
namına vilayet tt"şkilati ııbbi· 
ye ve f.aliyeti ıihbiyeıini mu 
rakabe takıp ve t~ftıf •e ay· 
111 zamanda reami muamelat 
çc•İrmekle mü <elltf olan ~ili· 
yet ııbbat müdürlüğüne mura 
caatta her ıaretle ıerbeatlir· 
Jer. Ha"kını uamaaını ve 11te 
meıinı çak iyi bılen halkımızın 
bu cıbetten t nvirı de Gaze • 
tenıı ıçın daha bayırlı bir te 
ıebbüı olur. 

Bınaeaaleyh ıliç yo1'auılu· 
iundan muz.tarip ıiha t bar 
teıelikül olmadıiı ıı i nok 
aanhiı balaade ııtcm ... s nı, bul· 
m11ını çok iyi bilen ı bat 
müdü,lüiüDÜe burada nıçıa 
bulunduıuau bılmiyea muhar· 
11aınıııa 61Hamui içia ba 
tanıbia matbuat kanunu bü 
k umlerıne tevfıkaa aynı aut un· 
da neırini temeanı eder.m. 
Sıhhat ve içtimai •uınnet 

Müaüıü 

FUAD 

l:l. K. Pı} ango::ıunun 
Y ıibaş1 bıletlt ri geldı 

Buiüne kadar büyuk ikra 
miye ve mükif.ıtlar dağıt••k 
la uiurlu oldu2unu aalatm11 
ola• ve bu yıloaıında da bır 
çok kımselerı ıc•ındıu:ceaın· 
dea kuıku olmayan Trabzon 
b va kurumu şuibeaıaden 
Musa Kaf kaa n Cevdet Ala· 
bıa elinden birer piyango 
bildi alarap tablnniz.ı ae11e· 
yiniz l 936 yılı ugur yıhdır • 
bot ıeçirmeyın 1 

Nişan 
Akçaabat beltdıye başka· 

nı Müoür Serdar oilur.u• Oilu 
b•y Cavitle öıü geaeraUardan 
iımail hakkanıa oalu bay bav 
darı• kızı bayan ı M~lıhaha 
niıaa töreni iıtınbulda yapıl
mııtar • 
Kutluluk ve mut!ulnk dileriz 

Doğum 
Genç müddeı amami mu 

aYİDİ S. ŞefktlınİD diia aaat 
il de bir oilu dojda. Yavru 
ya aıun ömür ve meaud ya · 
t•Jıt diler, aaae ve babaaıaı 
kuüaltraı, 
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it-ı Habeş harbında so 

günlerde verilen z• yia . 
Ankara 22 - Adisababadan bildıriln ğinP :röre 

on 'ki sor. tt"'jrinde MakalJenin şarkır d 'u~ u 
bu an şiddetlı bir muharebr.de itaJyanJar hır al ), y 
ıki ı tıh 1 anı subayı ve üçyüz nefer ölü verıni~l~r 
ve Habeşliler jkiy.üz tüfek dört makineli tüfek ve 
sekizbin m;}rmi ganimet almışlardır. 

7 4 ürk mühendisi Sovyet 
Rusyaya gönderildi .. 

Ankara 22 - Moskovadan bildiriliyor ; Nazıllı 
ınensu~at kombinasında çalişacak olan 74 Türk 
!llühendisi ve amelesi Mofkovadaki mensucat en;s 
tiitiisünde k1 nazarı derslerini muv.ııff akiyctle bitir 
nıışler ve amtli tatbıkatta bulunmak üzere sovvet 
tnensucat müesse~elerine gönderiJmişterdır. 

Y hudiler işler:ni bırakdılar ., 
Ankara 22 -- Alman ekonomi bakanının Al· 

~aJ borsalarındaki yahudi mubayıcılara bugünden 
ıt!baren işlt:rini bırakmalarını emrettiji Berlınden 
hıldirili} or. 

Ankara 22 - PPşteden bildirildiğine göre ya 
hudıJer aleyhındeki numayışler gittikce ağır bir 
ınah i Ytt • 1 maktaı hr. --....;._ ________________ . _______ _ 

Romanyada 
Arıkara ~2 - Romadan 

b~ldır ildığintt aöre :z.t:crl ıed. 
bırlere kar,, koymak üzre 
~n.düıtri oe ziraatıa ı;alıımalc 
•çın halrn •ilah altında bula 
n~~ bır bilyon iki yıi~ hın 
kııı.dua yüz bine Üf oy i~in 
Derılmiıtir • 

İLAN 
Tapu dır ek törlüğünden 

$arkan tarıluım timalen 
Ve g-arbea Ye ccuu ben aabıbı 
•enet fındıklıiıle mahdut tarla 
t•rkgo yoJ ve ıabıbı ıcnet 
hrlaaı şimaien ııkef eli oilu t•• D vereı~lerı fıadıkhiı ye 
Jııueu a::olia ali oiulJuı bü 

•eyin ve iımail fıadıklıiı gır· 
ben ve ceou beli tarikıam ı)e 
lllabdut fındıklık . 
hudndu yukarada ya:ulmıt olan 
arıenı zır köyünde bar tarla 
Ve bır fıodıkhk ötedeaberi 
•enets z olaı ak tı şh oilu ha111 
nnı oguUarı mebmet ve ali Vd 

Yt.ıaufua tasarı ufJar uıda İken 
;~•U rıle vereselerıae bedelın 
l 1 al uolardll mabaJh meı~ ur 
J erı ttıurıılerindeo nakil ıureti 
le v z ulyet bulmakta oJduk 
•rını ve vercsedt=o nebi oiJu 
hakkı ve kııı emine bu yer 
de)u hısaelerıoı haricen ve 
:~•len nttıkl rıaı i bra:ı eyle 
ıkJerini ıJmubaberde iddıa 

edılaıektedirler bu yerlerde 
•yai bir b k iddia edeal•r 
;ar~a ıs rün içinde t.pu da 
reııne muracaıt eylemeleri 

•eya 8 k a.evveJ 935 p.azar iÜ 

iLAN 
Tapu dırektörlüğünden 

Şırkaa sahibi ıenet fındık 
lıf.ı ıımalea tıujkihas g.&•ben 
Hhıbi ıeaet bıneai ceıiuben 
kardeti iımaıi vereaeleri tarJa 
ııle mahdut tarla • 
Şırkaa dere ıımalcn tarikiı;.m 
ıcarbea aabibı ıtoet tarl . ııle 
ceaabea kardeıi iımail vereae 
leri fıadıldıiıle mahdut fındık 
lak . ıarkın :z lim oilu ömtr 
yerue1eri fındıkhit fİm•Jen ve 
ıarben dere ceaubeo Ya!ide 
ıinio fındıkJıjı ve arduç ve 
zalim oilu ııuırıle mahdut fıa 
tiıkhk • 
hudutlar yukarıya yazıh gay 
rı ·menkuiler taadilu z defter 
de c-lması baaebite ıenetsiz 
olarak aattr oiuUarından alia·n 
oilu basanın nikihı z fa 1' le • 
ıız elli ıeneden beri hayatın 
da kendisinin Ye · evlitıodaa 
ıoarada veresesinin yedi ta • 
aarrufunda olduğa ibraz eyle· 
dikleri Hmuhaberden anlaş l 
m·ıtır ba yerlere ayoi bırhak 
idoi11ıoda bulunanlar var s 
tapu idaresine murscaat eyle 
meleri nya 8 ki. evvel 93 ı 

pazar fÜDÜ tahkikat için ar 
ıeni zir ve ligencibaia köyleri 
ne gidilectğinden orada bu 
İf içın bulunan memure mu 
ucaaUara uao olunur. 

Pazar kapu · y 
kıf furının ır 
EVKAF İD 

ir m ·· hendis 
lln C3k 

Tra zon Ş'lrbayl1ğından 
9 ~6 b tce!·nde muşı ., 

t lm~k üzere 100 lira ayl•k 
üc ti beledıye mühendııllği 

ç t r . -
Miıheodııhk dipJorn ıını 

h iz olıo taıiplcr·o r bzoa 
bel dıyeı n ba vurm .. ları iJia 
o uııur . 1 - 4 

ILA 
Elyevm ık ı:nctkibi meçhul 

Trabzocan çolak oilu Yakup 
tarafına . 
. Tr bzon icra memurluiua 

d n : 
Gü nrükcü oğlu Rıza kari 

si S .. adet tarafından ıcra da· 
ıresıne mur11.cntla mut 928 
larıh ve l l:l rıuı:narah ıpotek 
ıent:dı mücıbance ıımmetıDiı· 

de aJ Cui• o an 250 ı;ranıo 
ı 6 3 93J tarıhıoden 1*ıbareo 
,. .9 faz ve murafa tabıilini 
talep o mıa za göoderılen öde 
me emn yapıl n tahkikatt• 
ıkametkihtoızııı meçhul olma 
sı buseblle teblıiat.n ı1i:ıco 
ıcruıoa karar verdmış oldu . 
ğuad.ın 1f 0 u ilin tarıhıacıen 
ıtıbaıeo 4:> iÜD içı•dc boıcv. 
öd mı;nıı vı~ tal:.ıp talebıae 
karşı bır ıtırı.zuuz vauayıne 

aynı güa ıçıocıe itır Z1Dıı1 ııti 
'1• 1i1;; veya f ıtatıea ıcra daı 
teııue bıuurmeLİz ıizımdar bu 
muodet zarfıaaa ıtuaı etme 
aız 'ey oorcu ödcme1.1eaıı 

merbuu t.uianıa aatıi-.ca;a öd 
eme emrı makamına lıtaım ol-
mak uzere ııiıa ojuaur . 

iLAN 
lthaıit tüccarlarıaıD aazari dik 
katıua : 

Deiterdarh.ktan 
Romany hü ümeti ile ahı 

ren •kd oluna• kJiring muka-
velenamu ne b•ih protoko!a 
göre ıki hüiliımc.t arasınJa 
mtD§eı ı i memleket oiup bu 
muk veıeoa enıu mer 'ıycte 
vaz'i t ribınd o cvvc1 her bi. 
rının ulkeuıce ıtb;ai edılmiı 

ve e m nı hu tarıbc kadar 
b k a bıpleruıe odeamemit 
bulun -1 euıtea bedeller.oha 
ıkı men.ılek t ıhrscat bankala 
rıo y ı ı1m2 ta u Ye mah 
sup ecı lm k suretıle hsfıyeıi 
k r ri şt rıJmış olduğundan 
ı b lit tucc rl n aezdnıde 
b~ &:o n bu k HJ mrbaligin 
bJr ":ır tı mumkiıoe ıle cüm 
hu y t rkez b::'lokaaına ya. 

l tı hi2UILU 1 aD oJuaur 

n va-
ilanı 

jü •.~at lU d11 mabaHıaa ıidi 
ecegıodcn bır diy'c~ii oiaa 

E 
E•kaf idaruı tarafmdan p· ZRr kapud yenı y ptırt an foran 

kiraya yerilmek üzere artıraıay ko ulrnuştur. ih Jcaı 27 - 1 I _ 
935 çarıımba güııü saııt lS de yapu•caktır. ııt y nlerın yüzde 
yedi buçuk kurut munkkat teminat kefal ıJe bulikte evkaf ida. 
r11lae ıelmeleri iliD olurıur. 

I~rın ellerindeki evrakı müı 
bıtelerHe oraya a-clmeleri ilin 
olunur . 

Her keain betend.ği , ucuz , 
gayet parlak ııık veren oe 

Kale 6ibi dayanan 

KALE A.rnpulüdür 
Yalnız bir defa tecrübe etmek 
kafıdir. " 
Bu markayı her ~ 
yerde arayınız . ~tl; 

-
Un eksiltmesi 
S üe satınalma 
komisyonundan 

Er:zarum kıtaatı ihtiyacı 
içia 5501000 kilo uu kapah 
zarf ile münakr.aay;ı konulmuş 
tur ıbalui 2· 12 935 pazartesi 
fÜlliİ saat l l d\? mc: teminata 
4 689 liradır taliplerin ıaı tna 
meyi görmek üzere her a-ün 
m iinakuaya iıtn•k edecek le 
rıai muayyen iÜııde ihale sa· 
at evvel tekıir meklupluiyle 
kanunun 32,3~134 llİllCl mad 
deleri ehkamıaa &öre vermiı 
bulua~cakdır 4 - 4 ..-----· Musikı ve Hadyo 
~lerakhlarına müjde 
BiliiD dünyada biriucıiıii 

kazaaa'a 

RADYOŞAUB 
Trab~on ve havaLıai acanta•ı 

Jumdarac•lar l\t} 84 

İLAN 
Tapu dırek1örHiğünden 

Şırkaa yol f male kıımeıi' 
yol ve kıtmea dere ğarbea 

ve cenubeo yine ere de mab 
dut fınd,klık . 

Hududı yukar1da yazılı bir 
fıadıldık eıiııen seuedıiz ola 
rak htiı oaulhmndaa bu n 
Oiiu mebmedı naz.sız. fasile 
ıı z eUı seaedcn beri l sırru • 
funda ve nfatıodt D ıonr;ıda 

nrcıclerıaın yeddı tasarrufla· 
rında olduiu ıbraz eyledilderi 
ilmuba.berdeo anlı-tıimııdır 

ba yerler hakkındo bir ayni 
bak iddıa edenler v.arsa t pu 
·dairesine muracaat eylemeleri 
ye 8 kiauni evvel 935 pazar 
iÜDÜ ınat 11 de mabıllı mez· 
kurde tahkıkat için arscni r.ir 
köyüoıe jidilecej'inden birdi· 
yeceii olanların oraya gelme 
&eri alin olunur • 

ıp 
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Trabzon ic?a l'Jlemurluğ· 
undftn 

Artırma ile p r ya ç nile 
cek ıeyrı meakulun ne odu 
iu . 

Dö t kıta fındıklık 
G, vri kulne bulu uğu 

mevki Ul'"hPllt>si 11ok ğı nu 
raıı • 

Kalsfka iskenderli köyü 
T h!ir olun:ıa kıymet. 
Bu bahdrı.ki ş rt melerde 

yazılıdır 

Artırmanın y pılecağ yer 
a-üa • t Trabzon icra d ı· 
rni öaürıde 26-12-9.35 
perıembe ı&nü a t 14de 

1 - ltb• ıayri eı ulun 
artırma ıartı;1ımeıi .26 1 J 935 
tarihiaaen itaoarc• 929 - 237 
numara ile Trabzon ıcta ı 
resinin uıuayy~n num ı smcı 

laerkuin görebılmeıı içıo çık 

tır ılinda yazılı olanı rdi2n 
fazl~ ma~fımat !m k ı tc} en 
ler iıbu f rbıameye ve ~29 
~37 doıy rıum ruile memu 
rıyehmıı mur caat etmclıdır. 

2 - Artırm.ı:ya ittır k ıçia 
yukarda y zıh kıymetin ,_ 7 ,5 
niıbetnıde pey kccıı nya 
milli bir bankanın temıod 
mektubi tevdı eciıit.cektir (1~4) 

3 - ipotek ıabibi al&ıc k 
Jılarla dızer &lak ciarluın v" 
ııtıfak hakkı 1nbıplerimo ıay 
rı meakul üzerıod kı h.akiarı 
oı faiz Ye m&sraf da11 olan 
iddiaiarını it ba ılau tarıhmden 
itibaren yirmi iÜD ıçiode evra 
k.ı müıbıtelerıie bırhkte memu 
riyetı•ıze bıldirmelcri icap 
eder • A~si halde haki ri ta -
pu sicdle sabit olmadıkc ıa· 
t'f bedelinin paylsşmaaıod o 
hariç kalırlar • 

4 - Göıterilen iünde er 
tırmaya ittir&k edealer artır 
ma ıartnameıini okumuş ve 
lüzumlu maliimıh almıı va bıan 
lerı temameo kabui. et İf ad 
ve iti bar oluuarl;r . 

5 - Tay n edilen zaman 
da gayri menkul üç defa bağ 
rıldıktan ıonra en çok artıra 
Da ıhale edilir ancak arbrma 
bedeli mub me11 kıymetin yüz 
de yetmiş beşini bulm z veya 
utıı iıteyenio 1:ılac ğ na ruc· 
hani olan dığer Jacaklılar bu 
Junupta bedel ~unleuno ı y-
ri menkul ile temin edilmiş 
alacaldalarının mecmu 
uadan faz! ya çı m zs euçok 
artıranın taahhüdü b ki kal 
mak üzere artırma onbetgün 
daha temdit ve on beıincı gü 
afi ıy11i H tta yapıJ cak ıtır 
illada bedell Htıf isteyenin 
alacaiına rucbaoi ol n diğer 
alacaklılarıo o gayri menkul 
ile temin edilmış alacakları 
meeQu«ınd D f zJaya çıkmak 
fartile en çok artıran. ih le 
edilir. böyJc l-.ir bedel elde 
edilmeıse ihale yapılmız aatıı 
talebi d&ıer • ' 

6 - Gayri menkul keaJi-
a:oc ihale olunan kimıe der • 
hal veya verilen müblet iç'n 
de pırayi •ermeıH jb le ka 

YENIYQL) 4 Sıavf• 
• l .. 

Of sulh hukuk b k'mli 
ğınden : 

ılli O"mand n a • ç 
mekteo suçlu j <en 2330 •o 
f konunu mücıbince evrakla 

rı hukuk m hmesine dev'r ~dı 
l'p of ormaaı idısres'ne t ımi· 
n t it ıın bo çlu olduğu iddi 
uılc müddei aleyh ofun bal 
t cıh köyünden b lt cı oğlu 

nume oilu Süleyman nnmin 
göııderilea 935 243 sayılı 
d yetiye ve merbuti 20-j _ 
9:35 fÜnlü dava arzuhaline 
ilıby r heyeti ve mabıa:şlr ta-
r fından y zılan yr.ızide müd 
dei aleyh sü eyman bund n 
on beş gün evvel ber yi tica· 
ret Sımınn tar fına g'ttıği 
d vetiyenin utebliğsiz geri çe-
•İrımesinden anlaşılcp müddei 
aleyh süleymanm d bi iknmet 
ahı m.ecbul kaldığındo:ıo hu· 

kuk usulü muha em leri k 
nunun 142 incı maddesi ve 
mute kıp addr:lerı mücibin · 
ce ilanen teb jğat ifoaına k • 
rar veıilmiş olm kla ış\rn 

ilioo meniu neşri tarıbinden 

iti b ren muhakeme günü olan 
3-12-935 tarıbine musadif 
S\Iİ günü a t 14 de of ıulh 
hukuk mnhkemesinc müddei 
aleyh aüleymanın gelmesi ıçin 
d vetiye makamına k im ol· 
me:k üzere keyfıyet ilin olu· 
nur . 

Ta çal-rı, 
Dıvarl rı , 

Sarnıçları , 
Su sızdıran , 

Rutubet 
Yapa 

Ev Sah;plerine: 
Sızıntıların duru Jm ıııı, ıu • 

tubetin yok edilmesi için son 
tertiplerle ve teminatlı olarak 
t mir ve yeniden inşa edilir 

lıteyenlcr: 

Kır li z d 
H s na 

Mur.ıcnd etmel'dirJer. 

rar• feıholu arak kenriiainden 
evvel en yli ıek teklıfte bulu 
nan ki ı Z""tmiş olduğu be 
delle ima a uzı olurs ona 
r zı olm z \'eya buluam zs 
be en oobcş gün· müdd tle 

rtarmaya çıkarılıp en çok r 
tır na ıh le edihr iki ib le 
raıındaki fark ve geçen gün 

ler için yüz de be ıten hes p 
olunacak faiz ve diğer zar r· 
lor yraca hükme h cet k l 
mak sizin memuriyetimizc 
alıcıdan tahsil olunur m. ( 133) 

Sı.tııa çıkarılan işbu 
gayri menkul yuk rıda ğösteri 
Jcn26 ! 2-935 barıh nde tr bzon 
icramemurluğu odasında işhu 
ilin ve g-öıterilen arttr a art 
nameıi dairesinde aatıfacait 
iJAn olunur , 

yrım a ·ırma temdidi 
M ball si 
uı u çeşme 

,, 
yeni m halle 

olı: ğ 
h Cl 1 y 

ya t tiyo5 
merdı•enlı 

m.no 
ük~ in 25-26 

vaftis ıl ı;; ~ i 
hane 25 

D FTERDARLIKTAN 

km. 
400 
JüO 
100 

Yukarıda evsafı yaııh rayri aenkulatıa ıürülea peyler kom 
yonca haddi farık görülmediğinden 30 11·935 tarihine kadu te 
dıt ed lm ştir tahp olanların yüzde yedi buçuk cliboıitol rılt
birl kt me.z.liur taribc müHdif cumartesi 2üafi 11ıat 10 da def 
terd rhkt top( nacak komiıyoaa muracaatJart ilia <1lu ur 

şya nakliy ksil m~sı 
Trabzon inhisarlar baş müdürlüğünden : 

Hopeden Artvin ve artvine bağlı idarelere ve 
ıdarelerden geri gönderilt cek hilunıum inhi~arlat 
r-ovasıle nırufun nakli,1esi artvin mustakil nJüdür· 
JÜ~ünee 9 11-935 gününden itibaren 2o gfln müd 
detle aç k eksiltmeye konulmu§lUr . 

iteklih·r 242 lira 38 kuru~ pey akcesi 
üzere ş::ırtnameyi göre bilirler • 

vermek 
4_4 

rimiş sade yağı eksiltmesi 
Süel sat1nalma komisyonundan 

A- Trabzon alayının 935 1 kanun ayı btrıından 936 
unesi ni•an ayr nihayetine kader ihtıyocı 4500 kilo erimi# 
11ade yagı alınacaktır . 

B -- Şartncme1i her gün lt.omiıyonda pora•ız. olarak okcı· 
nabılir . 

D ..- Artırma ek•iltme ocık ellliltme ile ıutın olınacakıır. , 
E- Maoakkaı tC"mİnat 303 lira 15 harvıtar . 
G - isteklilerin 28-11- 935 per,•mbe günü aaot 15 dı 

teminatlari!e birlikte kalede ıatın alma kom;ayonuna muro· 
caatlerı ilô.n olunur . 4_,4 

• • ' ~ '-ı - •• • '-:.:-.-.... 

Necmettin Özcanh 
..e:..ske::ri b..astaD..esi 

k::-ulak r.c.:ı. ü teb..assısı 
Hastalarını Semerciler başında Halk 
eczanesı ü~tündeld muayene evinde 

kabul ve tedavi t-der . . 

~.;~~~~~A~~~ ~~~~~~~~et 

~~ ü er 'çki Dıkiş ~ 
(~ S na Yurdu >> 
~ ~ 
(~ Dıre ör ve öğretmeni >) 
({ 1.t· nhul - Çak .. Selçuk kız sanat ~ 

.\'Jt.h..c nnden mezun /1 
~ . MÜHVEf >) 

(\ Açılmış, talebe k yıt ve k bul mu melesi baılamııtır . 'İ 
(~ Kayit paruı ve aylak ( 3 ) liradır ıabadetname al&n )) 
~I r Modern T~nilık Sanatı gercekten öğrenmit ve istedik) 
{\t ri yerde Yurt açmGk aeJabiyefni lur.rıımtf olurlar • ) 

{\ Tuzlu ç şme mı hıll<'ıi Denir. ıokağı Ng 4 • l) 
p :-..-: ~ry;;y.~;ye~~ ~~....-ev-~;ye~~~~ 




