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Siyoaal durum -

ork nç 
Uç uru ' • 
Almaoya, nihaytt kendi 

kendine crdı{?i bir karar la 
Vcrs y muahedesio:n kendi -
aıui ı kıvu~k bııilıyaa bağ • 
J noı lu: di, atcı Hıtler al -
many ı ına, cütetli olduğu ka 
dar da ~ uvvetlı olan bu kar 
rı, Fr B d en müdb ş infı · 
la lar y p o bir bombadan 
dah ço ve d. b cı tcıirler 
yapdı. 

Fı ı: ın telaşı boşu u 
değ ld : Al ın ordusun , bır 

2ÜD iÇ Ddü :yüz binden brşvüz 
brn~ çık rıldı, • verıDy'ın h~la 
eğlu > tutdugu .im nya, bir 

tılkioiş ve bir bcylurış\11 1 kcn 
dıs ni l ğhyan uluslrr kerte 
ı ue ç.1 dı, ynı ho\nık tahlb 
ôldal düne kar' ar her türlü 
k lkınm hukuk Ye ımkanla · 
rınd n m;ıhrum tutulan, er -
ı y n uab dcaıoe İmta koya:n 
dı-vletler orm~d n ve hele 
fr nıe. ıl uıg ltt rcnın muv .. fa 
kat \ e müı adt.s oi ıatibsd 
et:ueden, )ÜZ ın k'şilik ordu· 
c•1ğ\J•uı tek bir ., s\ıer katamı 

yecao slmınya,bugiln h•kbıa· 
daa ve kunctind,n emin, her 
türlü huck<ıt ıerbeıtlii'.ni ele 
almıı bır uloşdur. almaa ulu 
ıu ba~:l obaıa ıe•inc ve he • 
yan ıçıadedır, müte•adiyen 
dalgalanın ve kabaran bu 
kütle müthit bir Yarlıkdır, dıı 
lerı ııc.rdayan, heyecan Ye ası 
biydıni aıtıl< içiade tutamı 
Jaa bar nrhkl ılmanyaıun bu 
bareketnu, fr DH 11e fraasanın 
)'ıaıuda me ki almıı bulunan 
İDgiltcıeılc italya b ımedecek
ltr midir, onu diplomui faali 
yellerin ılıcaK"ı ıckillerden 
ınlı)ıu gız. 'Bu mudıl •ue 
lenın ~ u2ün çın malum olan 
l lu ml!bım ı:oktaaı ıudur: Sar 
fe dılt ctk bütuu diplomati 
2•) reticre ra men ılmanya 

kararmdaa doomıyecek, fakat 
fraı r, ır:gıltcrf'şJz ve b•tta 
tek b n kalı dahi bu kor 
~ uııc durumu, imk aaı ) ok, 
lc.cbul v lı z ndı:ı.yecek, Y4S 

boyle ol r.a d• kendiıi için 
h ya i ir urnret vr mecburi 
yel gö lCekdı, l 

F ı d kı asabiyet, al 
Dl oy d~kı b~ye D ilalyada-

•e ıerelıt lu 
G8ilUGaD cotruya 

o n ıcrek ai ahlamak 
lçıo ı.u u fırsat uyan kiçük 
bU) ük v, upa uhıı ıu ndaki 
kab rnı lııra bakınca, urupa 

oın itıdue.cc&"i 
uıak o mad,iını hü"· 

eder. 

Bu Ur\ u iOrunüşc ııöre 
Avrap ko•tcuoç bir uçuruma 
doıru g d 10 , Avrupa ;ç=n 
'- r f li t:t oltn bu g d f, acaa 
ı~·n de bır t"DUsıbcttır t 

az.::~ T<./WA '( 

Venizelo t isyanının pılancosu 
Atinada çıkan kat merini 

i•Zctc•İ, yua•niıtanda o:ı iÜ 
ıürea •eniulist in n•aın 
mı•lekete verdiii zİJ ol rı 

törle bulHa ediyor: 

Vıliyet m 1 sandıkl r nde 
ve batikal rında .,buluaın Joo 
mih•ooa y kın drahmi ~u ha 
h rckete ıufoluomuşduı. 

Bu ıoo gü&ıler içinde 315 
milyoD• yakın cir[;bmı rskeri 
ihtiyaçlar için barcanmısbr. 

Harb leYntmı •e u\ılıa • 
daki buar bir mifJond f.ıı 

la t bmin olunmaktadır. 

Doaaamaoın b.uari l OOmü, 
500 •&, 1.000 mi nakadnr 
milJ oa olduiu malum dcj ldir! 
fakat çolır. büyük olduia mu 
lnkkaktır. 

lıtikbalde yapılacak askeri 
masraflarla buıuat ıervet/eria 
iÖrdüiü basarlar İÇİB YCI de • 
cek tnminat Soo,ooe,ooo 
drahmiden faıladwr. 

1 .•arttanberi bütüa ciba· 
yetleriai keamiı bu'uaa.- mP.l 
uadıklarıoıa açıjı yicc 500 
miıyoa drabaıidcn fr:z.:ad.r. 

Blitüa bunlara uluı.l 6~• 
aominia gördüiü ziyar.ları ili 
ve etmek Jizım geliyor: bütün 
yaaaniıtanda ber tilrlü muba· 
dele, İf, ticaret Ye turı.zm ha· 
reketteri durmuttur. Turizm 
o kadar durmuttur ki ni11u 
ayında yunaaiıt.na itlıcek 
upurlar bile yunan=st•na u; 
ramıyacaldarıa1 bildirmiıler -
dir. dılıaili barbın cereyaa etti 
ji mıntakadı mabıül barab 
olmuıdur. Makidonyada bir 
çok karut•a inıaah, baujlar 
ve ıtrama &zerinde bir çok 
köpıüler mıbvedılmitdir. aca• 
ba b&Uia bunlar kıç milyon 
efor? belki de yaaaniı anın 
yarı bütçui kadar ziyan Yaı: 
S yalıut 7 milyar. 

lasaa ziy-nı, 
m~ nevi t•hrıb 

kan ıiyam, 
ve bugünkü 

yaul111ıı YÜC de getirdığı ıkti 
dara zh;ın verd.&ı ;,zim teh 
like iıe bunlardan barittir. 

Bütüa bunları kim ödeye 
cık? biz, devlet mı? Bü ü ıı 
elealer mı? bir çete mı? veni-
zeliftler mi, antiveniıel ıtlcr 

mi? mcıru hü~ ürnet tar ftarl 
rı yokn asiler au? n ·muılu 
Tıtandaşlar yolıs ıı hainler mı? 
Vicdao,ılar yoksa aln!ılılar 
mı? 

Hudut bittikdrn ve be 
sablar yapıldıkdan sonra hasar 
da aaılaşılacak ve o uman 
devlet elenlue diyecek ki: 
" Huar işte ~u kadudır. 0 

bınunall\yh ba kadar fed• • 
klrlık •e bu kadar ve·a-i ıi · 
zım ıeliyor. 

ekmek balııohlanıcak1 bütüa 
birinciderecedelüzümlü sc•dala 
rıa fıyati 7lllrselccek, itler c'u 
rıcak, itıiıler artacek •e hU 
lln hayat htuımaı lir yQ" 
o'•"•kdıı. 

Fakat, bu ıder, it hu ka 
darla bit mey- cek Veniıeliıt • 
ieria ruyaaar1nda bile iÖrdü" 
leri z iman inaam•yacaklerı 

b r t ) i ümid ed.yoruz. Evet, 
Veııı:zel•atler de ba defa anla 
m şdırler ki venizelos 'tarını 
peşin akça ile ödemc:eri ye 

lk ılarıylc bın bubraniar lll 
para halinde ıölcülmeJeri za -
manı artık ıelm'tdir. Yırmi 

ı~nedJr, bu ven z_lııtler y•ı•· 
dılar, aeuıızledıler, para ka. 
ıandılar, bayatın sağ tarafına 
oturdular, köşkler k•ıaaelcr 

aldılar, müc11cs~Jer kurdulıır, 
rcımi memuriyetlere ve İf iÖr 
meden pualu aJ .. cakJırı ma· 
kamlera kondular. Fakat 
timdi firavnın rayuıodakt ilk 
yirmi ıene bilti ve ötek! yir· 
m sene bıılıyor. Bu yeni ıe 
neler içinde tie 6.:ieyecekler. 

lıyao bareketlerinia tam 
yıkılııt i.ızerine kurulacak yeai 
devletia temeUerirai bu .eai -
zeliıtJerin ıenetleri teıkil ede 
cekdir. onları miidafaa eclta 
kanunlar artık yokdar. kendi· 
leri bir tarda ablacak H u• 
rarlar, birer birer, f aiıleriyle 
kendileriae ödetilecektir. iıy•· 
aıa maff,eciai i~ kadı111• 
aarayı ilk olarak devlet rchi • 
neleri lııteıioc iİrecek ve bu 
•u balepa cüumhıının oiulla 
raaın buradaki senetleri t kib 
edecek. Bunlardan ıonra da 
dii'er devletlilerin mıulırı gele 
cek Ye bu liıteyi, bu ılıüm 
oua L\beralleria ıeaelerce al 
dıldan Ye ellerinde tutteldarı 
memariyctler, maaılır ve ni 
reler kapıyacak • 

Bu kadar •~rtıiie, bati• 
harekete lüıum var mı cliyc 
ıorulabilir. evet nrdır, çinkü: 

Oa ıüadür, devlet, ilat:lll 
leria en ıcaiini, iıyan l:aare -
kttlcrınia ea aıanHııını ez 
aıck için uir.fl)Or. Halbuki 
reisleraaia hare kelini reddet -
me vatanpenerlığıni rlste • 
r~n tf oa veniıeJ'ıUea bıt 

k bütün diierleri ıuıuyorlar 

düfünüyorlar, ıiılt.aiyorlar ve 
beklıyorlar... 1922 de böyle 
_Jl'!a .. ldiler: o z.amaa gazetele· 
r nin ıülunlaı 1 aleyhtarlıkla 

ve altı bakanın idamlarını iı 
tey klublerin tt-ıekküllerın 

ıahııyetleria i•11la:rı ve rr >le 
riyle dol&. idi timdi iıe •)'ili 
adamların dilleri sanki yok 
g' bi ve ıuleri kıtıl"'•t bekli 

yo lar ve kendi lıtt ndıle-rine 
diyörlar kı: .. kım bılir, Allah 
büyü c, belki vcaiıelos yine 
muvaffak olur." EYct, b&yle 
düJiloıfiDler •e bcklcaialer. 
Buıün, deil!ıe yarın, öbürıGa 

ödeyecelJer, hem ba ıefer ba 
adamlar için birinci der~cede 
mübim ve kıymcUi olın bir 
utace ile, kendi perakriy'ı 
ödeyteıkler, 

150 yıldır 
haledilemiyen 

bir hal 
Budapeıte 24 - grnç macar 
alimlerinden DR Felip poira· 
nyı •r.ır yüz cila yıldı:u erı 

dır bütün ehmler i meşgcıl edea 
~truak yuısıqo halline mava· 
ff11k olmu~tur romalıl1rdaa 

daha evvel ve sonral.erı ronaa-
lıliiUG idan si altında merkezi 
italyada doıkao eyaleti arazi 
ıiode olur n et. uskler bir çok 
yazı 11üınunesi birakmışlardır 

bunları kullandıkl n alfabe 
malu:ndur luııunla beraber 
bunlarm nasıl olrnn~uiu e 
f trnıklc:r:n ne tArzdakoarıu,tu· 
klorı t. mamtn kaybedılmit 

bulunuyordu mukaycıeJi tetki· 
klere ıirişmck için bı şka biç 
bir dil de bir mesaedc aoktHı 
vermediğiodt!u bunun b lledil· 
mt1İIH çok i'ılÇ tdeklu ola or 
b"lbuki DR poirımyi G~iY 

uıun yıllar süren tetkikl~rden 
ıonra bana muu. ff ak clmuıdur 
bu alim etruık dilin:o indo 
1ıermau11ı:: i'UrubuaR aid bulun· 
mayip dıbae•ki ıiiller gurubu· 
dıa olıcı i• fılnine i'Öre h re· 
ket etmit n uzun tetlukln 
•elic ıinde r ılusik de&ile n 
bu daha eski dıller ıurubu DD 

k~ ıfü:ıe n>unffak olmı: ur 
ıumer diiınde bu ~uı ub t 
bulunmıkda ve dilde n'ıbet o 
a1.ba Ç\tlıı: mevcl.'t ol y %1 

DUIDUDel ri • truık dili ile mu· 
kı:ıye1eler yapm,.,yi mumukün 
kılmaktadır DR. doğr nyi na· 
btulanikdılleriodoğı udandoğr 
uya etruık dıli ile daha yakın 
dıuiraımıya bcıtlıdığı zaman 
macar uluıuna meuu b bir ka • 
tolik Pap•ı•nın iayet l.uymed· 
dareıcrinıelegeçirmi~dirLueser 

hırııtiyaoluzn M.ameatuıuoun 

ır tucamu:nı ıbtiH e aekde 
ır pater noılerin bu bi!' ter· 

cumuiadcn b'ri.:Je atruskc.,dır 

ingıl ere 
Fro.ns • • 
Londra İngiliz gezetcle 

r~nın çoiu baş ycz 111 rnda 
Frr. DIUHD Almanya t""rafıudcıı:ı 
v raay muwbedu!oin ıblal edi -
lişi mcaelcaınia uiuılar ku umu 
na verilmit olmu aı l~svıh 
ctmcktedırlcr bu gazet lerc 
göre muabedcnin ihlal e 1 fİ 
u kadar 11rıbt r ki uluslar ara 
ıı konıryi müaakau kabul et 
mez bu vakiayi aadece k ) de 
der frau11nın hareketi alman· 
yanın uluılar ~urumuna dönü· 
ş11afi mendmrie mutemayild!r 
ki bu dö Otü bütün dünya iı 

temektedir. Timfı gazetesi 
ıaalari vazı)O": Fran~aaıa ka-
rarı f yani teuıüf dür uluılar 
kurumunu almanyaya bcr H • 

mandan f aıla almna al ey b~ari 
olırt:k aö tuebihr ve almın • 
ya•nı buraya c'.öı:.m'!k iht ma 
hı• dıhı •Ultıt ı 

İngiliz b, kanı 
erli ne 

G·derken 
Loodra 25 - Sır Con 

Sa) men hareketinden evnl 
m l uıta bcy2natta buluna· 
rak demişdi ld .dünya yiiıia· 
de barı, ve insanlar arasında 
büsauniyet olan gıyeaize 
erişm~k için bütün kuvv~tj. 
mizlc muc:adele edeceiiz . 

Alman bü ük eJçiıi baron 
Fon boi sır uymeni ~tayyare 
meydacında tetyi etmişdir. 

Sır Saymc:.n elçiden ken. 
diı 'ne verılecek bir m~ktubu 
olu', olmadığını ıormuş •e 
elçi de yalnız iyi tali mektu· 
bu olduğu cev ı btttı Yeı miıalir: 

Sovyet elçisi 
Pıuiı 25 -- Sovyetler bir 

Jıainia londra biyük elçiıi pa 
riıe ıelmişdir. 

Vilayet 
kurultayı 
Bugün açılıyor 

Vi'iyetimiz ieael kurultaJI 
bu ün saat '4 de Yiliyet ko 
nağınde ki ıtlonda 11yin vali· 
miz bay R1f&t Danı.-aDın ~ 
ma soyleviyle açılacak. konuı· 
malarına başlayacakdar. 

Hılaliahmer 
balosu 

H1Jiliab1neria çokdanberi 
buırlıldan yıpılmakda dıD 
yıluk balosu geçen 20·3·93S 
itcesi halkevi salenuada ve 
rilmişdir balo gcrçekden çok 
iyi olmuı iki) Ü% çift gece &''~ 
Yakte kadar çok nuih bir 
şekilde eğler.m:ş ve daHet • 
mişlerdir. 

Bu kutlu kurumun her yıl 
vcrilm,si mutad olaa baloları 

nın artan bır ~laka ile lıarıı· 
larımaaı ve eksıkıiz olması 
iyı ve beccrıkli eJlu yönünden 
idare edilmehde oldujunu tye 
bu ayilik l·urulufumuzan sem 
pat'k voıriığını göıtermektedir 
baloı u tertib ve idare eden -
leri kutlulurıı. 

örnek dinije 
ce iyi işlerden 

lsk.eader paıa okulu· uir-
geme deıoeğı kurban ba7r1111.ı 
munaaeoctiyle yokıul kırk ço 
cuiu tepeden tırnağ giydir 
mel: suretiyle sniadirm•ı, on 
Jarn bayra.m içİ!•de yaıadıkla· 
rın, duydurILuşdur öt~denberi 
bu yold;ı çalışmaLcdau geri 
durmayın esirgeme derneii • 
nin bııkanı bay Kimıl Dede 
oğlunu , onunla elbirliii edr· 
rek çalışan arkadaılar10,, l,Q. 
tün bu çılıı;malara yol veHD 
iyihk ıcver budur.ucnuzu kutlu 
lırız. 
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·Türk kadını 
Fran•ız.ca tan ( Temp•) 
Ga:aetuinJen 

Türkçeye çeviren 
Nasıra Ruhi Ural 

-2-
Bugünkü Türle Kadını ile 

kırk •ene eoelki türk lı.adınını 
makayeae edelim : - A•ıl 
farkı halmak icin Cümhuri· • 
yet de.1ri ile ondan ev•lki 
dt!vri mükayue etmek laz.ım 
dır. -

Bu lau•u•da b.r tiirk ka-
dınının maharririmize •Öyle-
dili ırı ıöz.ler ı.ıyanı dıkkat· 
dır : Türk kadını içtimai 
hayatta 6ayri mevcuci bir 
an•ur oldatuna llÖre anlaıı
l· madı , ct.miyet icıntic , 

~ 

euinde de anlaşılamadı. mah 
dad bir hayat , ıiırlı kadını

nın ıçtimai yoıayış ve türk 
•O)Unan ıecıyt.•• üzerın• miu 
bet te.ir yapmo.sır.a da.ma 
mani olmaıclur • 
lıte Tarlc kadır.ına G)rılan 

ba mahdutl, , hayat türkiyeyi 
'iok muıtarıb etmışdır. 6Ögıü 
tezyinat İflllde , :z.enKın bır 

plan dahılinde ve muud za-
hiri eir aöıterıı altında ıdeal 
•ı:z., caz.ıt:e11nı )'t knaıck bır 

hayat ıçinde cmelıiz. ıada· 

kabız ncfu almc.van car.ıı:z. 
6ir ir.•an 11ibi ya;ıyor lardı • 
harem hayatının ııkıcı adet· 
/eri , dui1e ve inbikalaı ı 

onları yoruyor, bıtab düıü·ü· 
yordu • bu/atla ve uroren· 
ıi% bir tozyık tüı k lu d nını 
Hİr ediyor, onun caz.ibuıni , 
6Üz.eilr6ini onfomağa engel 
oluyor ve cıhanle türk kadını 
oro•ında aıılmaıı mümkün 
olmayan bir hattı fa1ıl teıkil 
eiliyortiu fa icat bu ba•k• al· 
ıında oı lıafe.li pencereler • 
arlıa•cnda pİyer lotı'nin de· 
.zan ıantHi 6ibi Jiııunüyor· 
lard<. hür hayat arz.uıu ile 
fedalt.arlık yapmak, bir oa.ı.i 
fedd parlamak , cemiyet 
hayatında bir rol oynamak, 
yaltud melftlekctı heıamına 
faydalı olmak i~i:ı yine bu 
baıkı alt11ui• düıünüyo··lardı. 

Atatürk , Türk kadınını 

bıitan bu fenalıklardan ku'I. 
tardı. onlar, emellerinde ıer 
61 • bırakdı . Son t•ırini evel 
ad tıiı k kadınının belediye 
meclİ•inc intileab etmtlt, olu 'I· 
maa hakkındaki kanun kabul 
ve taıtlılc olunduia 6ibi ayni 
hak köy kadınlarına da veril 
nıiıdir, onlar da köy idare 
terine lı•rr,abili) orlar 1 onlar 
d• köy ihtiyar he) et/erine 
aza olıbiliı oıl•r ~. ı y rı i 
zı manda TürJı ltodı"ı polıti
lta hoklariyl• ıl.tıfa ~tn e)'t' • 

celı, bu miuakeratı'l imticia 
Jında Türlt kaclı11ın111 intıh~b 

hakları tau%z.ulıet tirilıece kdir. 
r.İ 'ekim halk fı.-kası kcttibi 
umıımı•İ atide/ti beyanatln 
bulunm•ıdur : 

Türk kadınına, Tiirk ka 
nuni m•dtni•i aile icindeki 

' ve cemiyet hayatındaki mü • 
ıouılitini bahııdiyor. fakat 
T ci ·k kadınının hakları hen uz 
İtm.ım t:.d,Jmemi,::J r. oe yine 
en yakın bir zam-ırıda lundi 
millet.n ·11 lıarıunfo.rmı y pa 
bilm2lt ici11 intihab , trnek ue 
o!unmalc· haklbrını kad~n ar 
k:ıdcıl~rımı:ubahıedl:Ce~iz. e 
• 1 
ıı P. a zaman hallı f., kasının 
projel.:!rl itmam edifm:ı ola • 
caltdır. Bfıyülc mıllet meclı&i• 
.. fo •onuncu loolantı•ındo bu 
da. olacakdır ( nitekim J 9 j5 
• •nui ibtida•ındGn it!portn 
Türlı koJı,,ına m"bua İntihab 
1>ımek ue olunm J, halc.JJ~ına 

f11:,likf;cti tc71in edi/miıdir. ) 

YENlYOL 
Effi .. Xl SES !P ı u ::srn :ız ı s 

Musolini nLAtuk söyliyor: 
ufuklar bulutlarla doldu .... 
bir kaç milyon çefik süngü! ! 

l~ oma 23 - Si yalı göm' r.kJ ilenn bir toplantı-
81nda f"nedık sarayının halkonund~n böy1ediği 
hevec2 t•lı bir n ut ıı k. ta B. ~1usuJioi ded ıki avru pa-
daki tt ~riki mesai Ye !ulh arzu!unun e~:rı bir kt1ç 
n11J you çr:-Jik ü ngü üzerine dayeıınnı~ktadır . 

Siva~i ufkun Luluılarla dolm olduğu bu~iin ılül· 
ra bütüu dünya~ a harikulade hir itıdal manzarası 
arz~tm(" ıededir . ~ünkü italy" silab b3lumından 
ve düşünce bakımından müsterihd~r . 

ing·hz 
a Sind ' 

fran ız, italyanl r 
ne kararlaşdırdıla r?! 

Paria 23 - J,. gaiz Fr•n•ız İtalyan J.onferaıuı ıaat : 7, 10 
da bitm ·,dır müzairnrelerden •onr...ı ne,reôiıen teblrt<ie B. La 
vul, Eden ve Suıı f n umumi vı:u:;i)'d hr.rltkıncla ~orüıdükleri 
müzakere sı ra•ındn in~ıliz baltan/arının Berlini ziyaretler; 
ma/amat e.d nmc m:ıhiyetinde olup görüımelerinin gaye.i 3 2 
tarihlt Londra tebliğinde te,rih edilen rıokuı/ardaoloc•fı z.ilue 
dılm·, ve m zkiır Londra tebliği hakkında. Lottclra Pariı oe 
Romanın noktcıi nar.ar/arı ~oy11i o/duta teyid olunmuıdur B. 
Eden ve Suvic hükumetlerinin tam tuanüc"aırıu mrmnuniyetle • 
teabit oe muııhede eylemi,lerdir . 

Bulgarlar da tekzib ediyorlar ! 
Sofy - Reımi menbadan biJdirdiiine göre iki . memleket 

arasındaki ıbtılafli meselelerin hallı iç n yunaniıtan ile buliariı 
tao arasınoa ş• mdılık h•ç br mlizıkereye batlınmış dtiildır, 

alman ha va ş~rk~ti kuruldlJ 
Berin - 8 Gormgın riyucti altında ztppelin iıi~li bir ba 

va şirketi leieldıül efm19dir. ttftiş laeyeti teııliı ne dr ekeoer 
tayin edilmışdır.bu ş rht dir•j~bl 1 r ile bıva hatları trı:ı edip 
yolcu posta ve ~fya n~~ledecekdir. 

Blr tekzab :Yunar,-Bulgar 
rn üza kereye g(rişmemış 

At.iııa - ~vunı.rı ıh.o ile Bulguııhn arı11nda sualJa~t• bu 
huu n ıHilaf! mufleluın h'lli içın mfü:akereye riritildiiıne dair 
olın iy ı mall mat alı o nıı;bafiıce tekzib edilmektedir . 

Fransanın talebi.., 
ı<onsey toplanacak mı? 

reis T .Ruştü arasın cevabı • • 
Ankara 22 - İıtıbbara· 

ha- ıza göre uluılar kut un:ı u 
umum katibi bııy Avar ol ulus 
lar kurumu lroı:ııeyin'n toplan 
taya davet cd.lmcıi ha"kıot:la 
Fransa tarafınd•D yapt\ao ta· 
lebi te ~'· fJliô l onıcy re ıi ve 

horiciye v kilim z B T R. ara 

sa bildirilmitdir. 8. T.Ruttü 

araı ver diii cen pt• ~ OHey 
içtimainin nisanın ilk bıftu• 

urfıada yapılm1 sı için anlara 
malumat verilmrs'ni kiti içtı 

ma tarihinde bilahare teblii 
edcceii.ai bildirmitdir. 

Fr· nsada ne düşünülüyor ? ! 
alman sefiri ne yapmış? 

Pirıı - Alm11n ı j r s1aıa 
hususi muhabiri li ldtriyor: 
Fıans.z matbucti bcrlıoe ve -
rilcn protesto nohı.oı baık• 

bıtkı:a~ tefsir t tnickledir. Ga 
zcteler frarıaanuı berHn ıtfiri 

ile alman dit ri ışleri baka•ı 
bay TOD neuratb arasındaki 

konuşmanın nnikane cereyaa 
etti~ini ve almanyının pariı 

ıefuininde fraaı11 notuını 

kabulden imtina etmediii•i 
aacak franıaDın ileri ıürdüj'ü 

deliJleri kabul eyle•ediiiai 
yazmaktadır. 

A vu turya da müsavat istiyor.! 
Vıyana - D farı itleri 

bak nı Madeinegg beyanatta 
bu:unarak demiıtirki ulusumu 
zuo Yllt&operverlık ·hislerin -
den m6ftchıriz hr:r zaman va 
hın topraklarını müdafaya b t· 

bulunduğuou bili} oruı t:iıde 

hukuk müsavatu:ıı isteyoruz 
bn iıtediiimızi elde edece· 
iimiıe kanaatım~z vardar 
çünk6 muahedeler fılhakıkA 

büyük bir adaletsizlik teıki• 

etmektedir. 

rlma yapa asabiyet 
Berlio - b~va muhabirinden hay h•lıun mu1- hedelerin bibi 

ki lehıne <:mer k.; ın muıe•i nufuzunu hullanmuı jüıumu hık • 
kıodaki beyaDatı fc11 kart·lınmıtdır. Buiir er ta geblatt guete 
tı i bu bey .. ncthı f ausa kah terıne bir ia.tic~trrh !.Öyltyerk ıun 
ları .!ave d ;şdir: Alm!oya muahedelerin Auupaya ıulb geti -
ren h'r v"s:h oldui .:~u ıck .. r ct.:uiyo- hkat muahede var aıa· 
be-ir- v r. 

1 iE 

Bulgar, .. macar, Avusturya da 
silahlanmalı nıı ? 

Ro mo 23 - Ha1'aa ajan•i bi!tliriyor : Matbaal Al,,..-
tes Uhatı h"'kkınc/a t11tbilı edilecek taraı laallin Aoo•turya il• 
cari•tan ve Bu 1,.1.rİ•tana da tatbilci filtrini müdafaa etmel.ı~Jit 
popoli dıtalya ~ıızctcsi diy•rki : J: • h•l 6u pn te•lilaat •-'" 
butliğinden i•tıfaıle etmelcde ol2n •• emniyetleri d•ima ı•'' 
•ıya•a•ıttQ J~/tiJ bulunan l•taa Oe Oa/lıen Je•/et/erini t•[•,. 
tliuürmemelidir llalaaıu' lıi m•ahedelerôen mu/hem ol•n ~.-· 
/etlerin hattı hareketi hali•ane oir te,rilıi meatJinin ınamlıl• 
oldutıınu 6Ö•t•r melcıedir • 

Almanyaya 3 milyon kredi 
açdığımız haberini tekzib .. · 

Ankara 2j - 22 tarihli AlıJam wıuefltıinin , 21 ıarilei,. 
A-ıkara hunui mub.obirindc11 aldıi1111 ôi/Jirerck dercettil 
Almanlarla le eretii ••ılıltli ve Alman yaya kreıli ile J mil1°" 
li-alık m ıl vermek İfin iki luilıi11nd ortuınt/a anl•ııldıl• yo· 
luttd~lıi ltab.ri Hauıaclır alakalı ıaccarlarımı%ı11 Ô• yottlrl 
haber yüzünden herhangi bir aarara tluc;ar olmam11•ı iç ·,. l•lı• 
zibe Anadolu ( jar ıı m~z.andar . 

Avusturyacja silahlanma kararı 
V1 yaoa 23 - Kabine u1u~lar arası ilolit.ika "': 

ziyet in~ tetkik etmiş ve a\·u~turyanın müdafaa yş8I 
talarını artırmağa hukuk miieavati işini müzak~re
ye yolu j}e talıakkuk. ettirmeye karar vermi;dit· 

A vusturyada manevralar ! 
Viyana - dün viener no.;tad da ve viyana~'° 

simalinde baden minta.kas inda hava ıaarruzJerıı>' 
.karşı man~vreler yapilmışdır. manevreye ordu ~ 
lis jandarnıa ile sivil ve a~k.eri_ Lütün sıhhiyt" tt-
ş~kküJJeri iştirak etmişdir. 

Amerika da hava yarışına 
tttifakla karar vermiş ! 

Vaş ngt n- Amerika hududJcrinin k oı unı:P'~ 
için alıi kuvvetli hüv.a merkez; yapılması hakkınd' 
lıaı biye bakanlığına saJahiyet .. veren kanun pı oje • 
sini meclıs askeri komiE~yonu ittjfalda tasvib et • 
mi~dir 

Sovyet Sefiri ne diyor. 
Avrupada patlıyacak harb 
derhal umumileşecekmiş .. 
N"vyork - Sovyet Rus yanın ~ mer&ka ~tb, 

bay Troyanovsk1 avrupada patl,yacı k herhangi ~ 
harbııı derhal evrensel bir harp olacağını söylelll 
hovyet Rusyanın hudutlarını muhafaz •va h ı z1r 
duğunu fakat sulh istediğini ve Amelika ile tici 
tio~n ınkişaiini dJledığınt ilave etm şdır. 

l,100 ooo alnırn genci 
b r günde toplan11ra ..... 

Berlin 21 - Alman 641nf 
liğinin mu/eki mü•abolıaları· 
na din almanyauın her tara 
lında baılanmııdır m(uabalıa 

icra iitirok eden bir milyon 
gen~ her mıntok11da Hfm• 
mu•abokdarı ycıpmrılardır · 
r.lii kcJar: <cr.ebi wosdfci 

berlir.de 1 ba rr.uıabakoların 

) opıldı tı rr.c.bı.ıilcri %İyard 

Etmı'şludı r. 

Fransanın ka(i azm1?! , 

Parr• - Echo de p•rid 
6azeteai fıar7ıanın aluılar ita 
romuna mu•acaat müıu,.ebe 

til• ıanlart yazmoluladır: Bu 
muracaatın •onunda aratl•lı 

mız hüküm ue mü•yyrde ma 
ne1'i bir tokbihdir, handan Ja 
makıad alakadar butiın hilıd 
metlerin bu meuledc filcirlc• 

rini : h . r etmelerini teminJi-
hakiJratte ye pacafımız adi 
mukab~le fraııl!J, italya, kfı. 

çük itılaf, •ouyetler, Türlciyr 
den mürekkeb bır frup ıe,ilı 

idir. 

Alman1ar franstuın t 
ebbüsüne f uıuli ve; lı 

dasız diyorlar . ! 
Ceaene - Ha••• •il~ 

biriatiea - Alman •rlaafili f: 
~ u•ın t~ıebbihüaü fuıili 

l•YİD toplıah11nı da faid 
lelakkl edıyorlar. Bualan• 
tai anariaca bu ıibi 

ler aacak almaayayı ceae 
aYdet buaaaaadaki her 
dGtüm~edea ~Ca~Gtün uı.t 

dırmakdan Ye ••rupa ol 
anıındaki buıumetJeri 

makda11 b•ılrafbiç bit ;ı• 
ramıyacakdar Sir /oh• ı•f 
m UD berlin 'ıeyabati ka.r•'' 
ıebaı etmui mihefılia la 
ıuılaiue• mucib etmiıclit• 

BiR 
TEKZİB 1 

Paria - Fr&aaa hDO 
t'nin uluı1ar kurumuaa ..,., 
caatla , lmanyaya kart• " 
lua on altıaci madduiai•. 
ıfırkuı ıhkamiaia tatbiki-
tiyeceii h.akkıadılsi b•"' 
rumi maaafil tarıfıncl•• 
iyetle tekıib edilaekte~if· 



Müşterek 

azinı yokmuş! 
VarşoH - Aıkert maha-

fılin ıı ı. ı~teıi o\aa polıika 

z b•rojoa Alman kararının ıla • 
daı ettiii uluılar auıı nzi • 
yeti ttikik ederek diyorki 
garp devletlerinde hail olıa 

aluulamollcr bir karıııkhk 

maozer ıı ve müıterek bir 
azi ) okl•iunu röıter•ek • 
dedir. 
Berlınde hava manevra-
ma de\ aın sivil hayat 

durdu! 
Beri in Berliade baya 

m;nevralaJ ıoa dün sabah de-
vam edilmişdir biit6n ıebirde 
ıivıl bayat c!ura: uşdur hatlı: 

mıhıt!nlcre cfo 1 duıulmu9 t'ur . 
potııler kımtcnin çikmaııDa 

müuade etmemişlerdir ıiyab 
kırmızı ve mavi dumanlar 
öbüıl~rin. patlayıııaı yang.ala 
rı va boğucu ~aTleri temıil· 

edi, ordu altı uat müddetle 
büyik l.ir disiplin aö ülmüt • 
rlü" teklike •uLuunda hıllrıa 
ntiumi xoruyacaklar1 :•e bü • 
ku ıı:ıet memurlarının emirlerine 
itaat edecekleri hakkında ka. 
naat h11il olmuıdur. 

.Fran ·a, İtalya, küçük, \f. 
laf r-o' yetler tür ki yeden 
nıürekkeb bir gru!t mu?! 

Pari• - Reutar ojon•ı 
muhabırıncl•n fran•~ nın p . o • 
h:afo r.ot • •ert Y-~ılmıı 

bir u ••kodır ôu notatio o•lı• 
ri ı,.yyarecilitin oc mecf ari 
a•kerlilc hır.metinin yen;Jen 
.. ;.i ile dünyada uyoı dırJıiı 
encJiıctien tiolayı •lm•n)'• 
talrbin eJılmclttedir notanın 

•onund• herhanıi bir m6J1a • 
leered• a/,,•/ar ara•ı ma•a11e 
lelerin ye k~ıht I ihtali leolılurt 
dalci kararların •osarı itiba 
'e alır.,~ •ma mÜ•aode~ tıme 
Ote.Şe frad•a hi~um•l!nİn ltaı 
i~•n asmetmiı ole/uf• b•yan 
•dilmdtteclir. 

Alnıanyada halkın t. l !bi 
Berlia - Yilılerce laalkıa 

orduda luımet etme;e talip 
olmuılaraır edibb:birJiii reiıi 
doktor Vaınu bicab Ye aczi 
devri ıeçti artı" demitdir • 

AlmaLyada Sevinç, 
Berlin 21 - 8. Hıtler 

Stutıarttan gelıp lıaydelberıe 
Oradaadıı dnmıtat ve Yieıba • 
dene i[ıtmi 9dir her taraHa H• 

• inç ve heyecanla k1r11lıa•ıı 
dır 

Bay' u t H. b .. ki•liiiadua : 
B"yburdu' kirtuur ls61G 

••m n ., u"at Saitia ofua zi· 
ıoo Löyilnden tf. otlu b1rua 
Ye rece r Je rufekuı iltyı.ine 
açıl n m"nı mudabele dn•ıı· 
nın c ' " mubıkcmui ıırıı ada 
ef oglu baraın ve recebi11 ılra . 
metklbi m•c:bul o'duauudaa 
ıli -ıen te lıi.t ıf ucna kara, 
•er1hı 't ve mahkeme ıç n tayia 
~dılea 6 4 9:i5 Cu•arteıi ıüaü 
laayouı t hukuk •abakemu ade 
hazar huluomılari •e ya bir· 
Valril f :hdn'Deleri aka halde 
mahkememn ı•t•bea den• 
tdec~ii tcblii makımıaa inim 
0

1
:n•k Dı re H4a oluaar , 

YENIYOL 

makarna, şehriye, bisküvi 
paketle satılacak 

DEFT:ERDARLıKDAIY: 
Buidayı lıro·uma karşıl i• 

Yerr·ı·ne dair olan 2466 No: 
lu lunun 26~3 numar•İı kanun 
la de{rit•D 9 ucu mıddtıinin 
( C ) fıkrası mucıbiace makar 
aa, tel1riye ve biıküYilerin Du 
ka11uaua •er'iyeti tarı bindtn 

üç ay ıonra paketle 11tı lmaaı 
mecburidir. 

llezk6r k•mualarıa t•tbi • 
kına dair izabaameaio bcıiuci 
•addui •ucibiace makaraa, 
tebriye Ye biıküYi fabrikaları 
pulıuı kab içinde mal çıkar · 
•ayacaklardar. kanuı:ua mer 
'iyet tarihi olan 1 L itiuoiuni 
1'35 dea .. üç ay ıoura bu f&b 
rikalar makara•, fthriye ve 
biık ivHeri paketle çıkarmaK• 
mecburdurlar. 1 Ni110 935 
deııa itibaren makarna, tebriye 
•e biıiüvilerin Jükkinlarda 
mDıtelıliklere paketı'z satıl • 
maaı yaaakd, ... 

• 

Bu memnaiytte riayet et-
meyenler hakkında deiiten 
dokaıaracu madcleaİ• ( C ) 
fırkası hükmi tat bık olaaac•ta 
ılin oluDur. 

Katiblik 
imtihanına 

davet 
Kazanç tetk1ki itiraz 

komisyonu riy~seıiııden 
İmtibanla11 ida ediJealerin 

ayrıca [ ı.aıetedea daktile J 
imtihaaı yapılıcakdır 26 3 935 
uh iÜaü •11•t "'on,. de imti 
bana ıireoleria komiı1 ••a 
müracaat etmeleri illa olaaar. 
bu daktilo imtibaaıaa ıirme • 
yenler dij'cr imt.baalan faik 
olıa8ile J. itipliie ıeçilmeye 
cekdir. 

--
--------------------------------·----------------
GAYRI MENKUL SATıŞ 

ARTIRMA ILANI 
Mali ıllt•i Meoltıi Va itli Citt•i 

Bo.ı.~e Boıtepe İdaorı Tarla 
" » 

" laa•e •r•••ı ffHan ata HaHn afa huen efa ana 
Ayafilbo A:tıtafilio ltadreteyn • Yenicama YenicatRa Y•nicama lıalt.•elae"• 

T elc/arça.,ır Teltfar~ınr erdofda 
U• ialtfe 

"""f• DebtJa•n• CuJu,,hımamı betii Hher z. laa11e •r•••ı 
Valılilıebir Sarlı Şar/ı telılıe 

Evkaf idaresinden • • 
Y•lınrıde )'ozrlı l'uyri menkuller temlilt.en aolıl•alı t.sare 

artırmaya frlcarılmııd1r. iha/c•İ 1 - 4 - 135 .p11aarlui 6611• 
eulıaf itiareıintie yapılacalulır. lttlib olanlar111 yunai •9M.J'J'••· 
de leminıı •lıfalariyle birlikte eolcal idarHİne ••'••l.ri . 

• 
ıcar müzayedesi temdidi 

lloJat1llHi Solıotı N•oi Nt. T. 

F irenlclai•ar Lor.ar ofla llone 91 M. 
1.lurttler poıa Meydanı Ş. Odll S,6 R. • • Mo;a~a 589 • Ayalil•o Amir oilu /ıane 210 R. E•oalc ıiro matazalar • ııs E. • • 116 • • 144 " " • • Çarıu ıipohi po% ırı • J1 " ICalcıya lıo eremya otlu emldlı orası 2 m. 
Ta• lt6,,ii Yülıult nınlaalle • 7 E. 

DEFTERDAALIKDAN • • 
Yakarıda eiH Ye ••İr ewufi 1•21h r•yri me.lrolaa Je••I 

müuyede1inde talib ıubur etmediiiadea 31 3 935 pazar ıçai•• 
k~da~ oa ııa mQd .. etle temdit edılmittir. talip olıalar flıde7,S 
dı~oıatolarite hirlilrte ı~ıt \o de de fderdarJıkda toplıaacık ~o 
aıııJoaa mu·ıcıa\lın. 

3 SAHIFA 

Gayri menkul müzayedesi 
Malaalleai Solujı M N. K.llU. T· 

L· ---- - - ----------
Kemer kaya Sarmıııldık M. !.ane 5 400 il. 
Fareak biıar i'ııJloı oğlu Ar11(68 M. MU) 70 J4 • 

• " Ar11 71 M. lıılN. 11 71 c 
lıkeaderpat• Dabıbyan Hane 539 400 E 

DEFDERDARLIKDAN 
Y•karda C•nl •e saır enafı yaı111 rayr1 mea::lul•tı• .11111 • 

yelleri peşın para ile 15 gün müddetle •üıayedeye çıkanl•lfbr 
talip olanlar yüzde 7,5 diboıitola,.ılc birlilrde ilı,le fl•I ola. 
4 4.935 perıembe günü Hat 14 de defterdarlakda ,to,Pp•Olfis 
ko•iayona muracaatlora 2- 4 

G yri menkul müzayedesi 
Malaalleai Sokaiı Ne"i M N: T. 

En ak S ra m•iaulır MIİ'H& 148 E. « « « 122 il. • • • 147 ı. c « « 142·14.J • 
" " " 117 • 
" « 

" /ll 
Kln köyü Ercmya Emlik ar · ıi 14 11 • 

ı. 

Defderdarltktan 

Yukarıda cinı f'C sair usafı y~z la 2•yri •ea"ulaa 15 ıl• ... 
ddetle bir ıeııelik icarları a:ıüzayrdeyc çıkar1Jmııtır talip olU· 
ların yüıde yedi buçuk d' poıito akcalarile biri kde ilaale rllal 
•laa 4 4 935 perı~mbe güaü saat 10 de defterdarlıkda tepl-..-
cak lromiıyona muracaatJuı • 

MÜJDE 
Ea ıon ı' ıtem fılt · f ler ve 

fen at vaı hlaı la çekil mit 

MEŞHUH 

Bozca ada 
Şarabıni 
iÇİNiZ 

Bu kez getirtdiğimiz: 
N E 1'' 1 S 

Siyah• BeyaZ 
Bozca ada 

şarablarımız 

karantilidir 
Kaaa, ıiniı iare yenilik Ye 

ka•nt Yeren, ittibayi açın 

laazme kalaylııdaran tek 

ŞARAP 
Bozca ada şarabıdır 

r • .,. ıipariıJeri ea çabuk 
••ııtalarJa ıöndcrilir. . 

KiLOSU 
Parakende 30Kuruıdur 

Teptaacılara tenıillt yapılar 

Y egaue deposu 

is tan bul 
bakkaliyesi 

avukat zihni 
Merkn Ye mülbaka 'fe icabi· 
na fÖre daha uıak mabıl ma 
bkeme Y• dairelerinde 

Adil ve idari davalar 
kabul vt: hukuki muta-
lea beyan eyler . 

UZUD ıokak 'dı ııdli. 
yı ltiauı 1aıuaa• No: l 26 

24 
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Ôlcül•r ionananan or•Ccfl 
Jü~enJe ae İ•f •tlili "'* 

•o.al oe ı•raiti .Mu 

1935 yıla 
Yeni model 
Üzerine tamgalı 

Her. çeşitde 

Kantarlar 
Ve piriçdea malmul 

Tartılar ( kilo gramlar ) 
En mul•na 6ir ıelıi/Je y.r 

pılmıı O• relr.all•t lıall•l ef· 
miyece/ı. fiyatlarla _,,,_ 
ars•tiilmiıdir • 

Uzak yerlerden veri· 
lecek siparişler kahul 
olunur . 

ADRES: 
Trabzon - Semereier 

raınii arkastnda 

EMNİ~ET 
Dökümhanesi 



ABONE , 
S_neligi 500, Aliı ayl gı ,300, 

üç Aylıgı 175 kura~ 

( Yeniyol ) 

ffiSHASI 
4 l\.n r11~tur 

ilan •attrı 15 K1ıra~tar R1tkMmfot 
pa :'1rlıia tabidir. 

Pazarte ·i, Per§embe Güııleri Çıkc.r e 1 E•ki niı•halar 20 lıura~ıar 

UZUNSOKA A 

MATSA İŞL 
R .. ımi dairelere , müesseselere, b;ınkah~r , hiccarl ra, 

şirketlere •İt her çeş;t defter , cetvel, nı kbuı, çek , :ı::ırf 
lciğıt başlıld::ırı kartvizit vt>saire en güzel şekil ve en 
uygun fiyatlarla basılır ve ciltlenir . 

Uzak yerlerden vni en sıpnrişlcr hemen yapılır ve 
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, POLİS KARAKOLU 
iNMiŞTiR. 

YENİYOL 
stediğiniz kadar ıİ2:İn için •erimli olmağa çalışacak 

Halk ve Memleket için çok •erimJi olması jçin, içiniıdeD 
g<>çen arzu ve dilekleri de sizden• bekliyecektir. 

Ş'O\bsiyata ılişmiyf'o , cemiyet için faydalı olan bütüD 
dileklere YENİYOL'un sütunlara açıktır . 

"gönderilir . 
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L f değ 1 ı b ed·yoruz 

YERLİ fabrikalarımız 11 931 'n sı da,· n klı. fr,kaJade ütü tutar~ hiç so'maz, heğeniJmPnıesı müoıkün olmayan safi 
kum·şlardan harç! rı bir nc:i vt> dık :i nıuh '·ıo mı:k '$arı 1t: J rl\.ek ko,tunıl.t:rJ 17, 18, 19, 20, 21, 

2 ~ 2 3, 2 , 2 5 liradır ULU hu-u 1 l umaşlarından 26liradan itibaren 44 
lira\ a kaJar .. kostüınler . 3 liradan 14 l raya kadar hazır kumaş elbi~der. 

"' 

BA'fL 
Herh-f a kos,· · k 

1 ç_ .. 
Hiçbir yeTde hulom dığrn :z. o ·ı; r kın' , ı 

ar.cak OL T U L U Deposınd fr lcc l s ı.z . 

Tccrübeai meydanda S pohı pazarındrrkı 19 

17 numaralı BÜlÜK DEPOYA bT 
keTe ufram .. k rdl m d l h k h..nti 

EÖBleı me({ K AF 1 l r • 

215 knı u:ıtaıı 1 
kumaş bu aca 

Hakiki krz m 
ıD ız • 

t abzon --
9 

k dcir 

ucac 
Tecrübelerle anlaşılmıştır ki. n şc 
kumaş çeşitlerini en ncuz fıatlerle 

ve en viikse}~ t rz"lık san"'atile 
.1 

C)İnınek ihthacınız:t emnnc 
" 

t it· t e nı · n ul c e<' ~ · n iz 

MÜE;:JS • • • • 
Y t'JJİ g<·Jı n ~on nıo la kuuı ... ç ~ d -

rı111iz.ı' ıu·· ti• ıı .. ·· ·· ~ ~o unuz 

taksit m n.m les 
Yapılmak adi . 

BAYANLAR ..,. 
Her hafta mantoluk 

yeni çeşit 
B< ya,. Jc ra ve Çocuklara lao%ır 11e İ•marlama 

her c;111it MANTOLAR 
KIZ m<>rka kaJuki endilf.o Er11ai cin• ltaz.ır 

Paltolar J..irr.•cde olmıyan mantolar 

empum~obl . P"'rdfuüler 
Altı liradan itibaren baılar 

T ERZI Levaz.imatrnda toptan oe parakende 

görülmemiı ucuz.lulc • 

h el np ğu ispat edene mükafat var 
iŞ KA UL EDER. 
9-17 n ada OLTULU ----- --

NU . 
1 iÜesseses a 

Muhterem müşterilerimizin istifade-
sine arzettiğimiz ısnıaralnıa kostüıO 
fıatleri 24, 26 VE 28 

liraya en zarif biçimlerde kos· 
tiiınlı>r imal etnwktı·viz . 

"' 
Hazır elbise ÇPŞİtlenn1i in fiatle" 

rindede aynı dereeeden 
cuzluk vardır .. 

Adres : kunduracılar caddesiod 
Kaı.az Ahdalhalim Zcıde 
OSMAN NUFfİ 

TÜCCAR TERZİ e ON 
? 

Trabzon Zir d n ; 
Meulıii oey Emiak /..ô 

Malta lfe~r . u •ğı C 1 sı u . R lf ıos/ 

İ•lc•nJ«rpar Erz.wum Kôrgir hane • 497 51 Tam 

J.lılleye gore 
muhammen K. 

lirn K. 
15000 00 

Maliyet!e muhammen 
kıymeti 

' lira K. 
12000 00 

ZA~I 
Şıh• 

Vallfıkcbirin üç aeaeli: 
ye ilk mektebinde• -
den aeaesicde aJdıJI 
ddn.ınryi g~yb~ttidl• 

Yü.z:Je oı b~ı pey 1.ktrasile ih le bedeli n kten v y g yri n-üo• ti l.ono•;/~ 6denmek üzere yukarıda evuli yl%r/ı 6Byri 

f"""lcul pızırlıkla uı·!•ea.ınclan ellt:ıl. rın 26 m rt 935 ı li 11ünü aaat • 4 Je br.nk.ry ba, vurmaları . 

alacağımdıb bük111Ö 
•• il'u ederi.. . 

Vakfıkelıir iık,.fif d 
lt6vil•de Zıbal or 
mehmed ot!u Ali 

j .... 




