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Bu grce Y ıJdı z Sirıeınasında 
Sıneır.ao•n hir muciZl!'sİ 

mÜ'll"S!lılleri R chard diks ve 
j ı~n r'u vve tarafından ve 

5000000 dolar harcanarak ve 
30 bin kişinin iştirakiyle meydına 
getiilen bir sinema hartkasıdır. 

TRANSİT 
İ~LERİ .. 

BÜYÜK ULUS KURUL TAY AÇ L ------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------

Trabzonun 1 her gün bir 
az daha boz.ulan ticari ve 
iktııadi va~iyetini dü:.ıene 

koymak için en ba,ta ge/11n 
tedbirlerin en bo,ında gelen 
tedbir budur : Tran•it iıi , 
tran•it me.eleıi 

Ta e•kic/t!n beri lıomıu· 
muz kardeş ıranla yapc/ıtı· 

mtz tran•ıl ış 'e' inin , hudacl· 
dan T rabzorı lı'manrna lıadar 
lemin .. telifi fayda/arı bil. 
meyiz ki, ba •Ülunlarda te/c. 
rarlamai.ı hala lüzum var 
mıdır ? az çok ticard iıleriy 
la uiraıan oeya bu iıleri 
yakından az çolc tetlıilı eden 
her adam bu ııin gtmel men· 
faal/erini ıöriıb anlamaluia 
hiç güclük felım,.z •anırız. 

T ranıit iılerinin mem/e · 
lcetimi:u layda•c olmac/ılın· 
dan dem vuranlar , ba gibi 
iılerden laif bir ı•Y anlama· 
~anltırclır . U ak bir tetkikle 
anlaıılmıı bir hakiltattir ki, 
İran trarı•itinin 1 her yıl, ha· 
duddan T rcıbzon limanına 
/tadar urpcliti ue baralcc/ıic 
m•nfaat , 400 bin altından 

ektik olmamı,dır ! 
T rabzo ı ve hinterlant.ınin 

edınmeİde o/dutu bu men· 
laati, ne yazılı ki, •on yıllar 
da hemen temamen elimiz. 
der ç lıarmıı bulanayorar • 

T robz.on ue lainlerlantinin 
ill.~ı•aJi düzeninde ba yülıHlı 
ıelirin mühim bir arrıil t•ılcil 
ctmılıte oldutuncla lırf ltaı
Ara yokdur. 

N tclıim, nihayet bazı ha· 
fa/arımız ve baaı lcdl,ir•ı'a· 
lıltlcrimiz yüzriflden elimi•· 
den cılrarc/c;ımc:.ı ba menfa· 

1 

atJcr ki , ı kti•adi durumun 
boz.almaıında da çolt tlolca· 
naJtlı bır amil o/aralı. )'er 
tutmuıdar : 

Trabzon ve hınterlantinin 
ilt.ti•adı durumunu düzeltmılc 
ipn hu ,,; yeni baıdon lı r 
ıılamak ve yeni İcab/ara gö· 
re onayla nak llerekc/ir • ne 
yapmak lar.ımdır , ele bu 
)'eni İcab/ar nec/ır, onları da 
ız.ah €c/ecekız. . 

BEKER TUM.t Y) 

\ eu ız,.lı:-ıt zaLıtl~ı e 
Atı. adan verıJFcek 
i~:trf•t .ıe idı ? 

S li ık: Rt-ımi bir teblije 
nazaran veaııelos taraftan 
o hın ı alıcı i ıeut At;nıdan 
vuı ect k lfart tı beJdh orlardı 
fakat ı,aretı gdırecek' ol•alar 
tnkıf edılm flcrdır. Veaıırloı 
un taraf tara oiaa 1raıtteler 
tatıl eJılm•ıdır. 

A~ıJcr wA muazzam 
JU!ltng 

Atına Gazetelerın buıuıi 
mubabırleri ( yari rumı bır 
ıurette )tnkıf edılmit aııleara 
dannı barba ıeYkedilecekler,aı 
haber verme~tl'!dırı.ıır 6tledea 
ıoora llluuzaın bir b dk kitle 
11 ııyan lıulleri .. aleyhıadı ~e 
bil' Q 11et Aobind.: bir nuıuyıt 
r pm t ,. 

& WWiMl;IWF:K::: 

Reiscümhur seçi mı yapıldı, yeni baı ~ ..... nl-r heye i 
seçildi. Kama! Atatürk ve saylaviar nt içdi.. 

Ahdulhalik ( Çdngıri ) kuru !tay 
J\1 i l l i m ü J a { u a 

Ankard - Be,inci 8. M. 
M. bü~ün büyiık mera•ımla 
ilk İclima deore1inin birinci • 
tOp/anlc•ını yapm ş ve C. 
r::i•liline Kama/ Atatiırkü 
HfmİJtİr kadın •aylavlar111· 
da illı olaralı i,tiralı. etmf!k 
d• olJaluarı bu top/ant. M. 
N. nin feokeldde tün/erine 
mohıaı bir hava 'f inde ~~~
mi, oe tam be, saat •Ürmüş · 
dür. 

Dinleyicilere malı•a• lo· 
calardan ayrı olarak toplantı 
aalonun bir parça•ı da bu 
tarihi toplantıda bulunmak 
iıtiyenlcre ay,ilmiı olma•ına 
raımen bir ço• clinl~yicıler 
yer balamam,ılar ve mecliain 
açı/ııını Ofl •ayfao/arm ana 
i~iıcnc oc nihayet rei• C. in· 
ıilıabın• ayalf.ta 11e korulorlar 
da takip etmek mecburıyl!tin 
de lcalmıılardır . 

Baılıanlılı. Juirıüıünrin •a· 
lrnc/a a1rılmıı olan kııım. 
la·da da vekaletler erkanı 
yer almı,laaı . 

Bayülı v• orta elçilerle 
•lfililcler erlrdnc lıenJilerine 
111a1a... localar atı haz.er ba. 
laflayorlordc S. 14 e dotra 
/aeme11 bütan aaylaol•r )'•r· 
/erini almrılardc . 

8. M. M. nın fatı•ı altın 
da illı olaralc yer alan bayan 
/er toplantıya aç-ılı olarak 
iıtira/c etmiıler O• bir t;oltları 
•iyalt. lto•tam tayyar giymiı· 
ler o• lıraoat baflamıılarc/ı. 

Tam S. 14 tle ; Trabzon 
•ayla•ı B. Htı•an Snka hcta· 
bet lıtr•itnlin• 6elerek mec• 
li•in •• yaılı aza11 bulunan 
Erz•rum •aylavl B. Necıp 
Aaım YazıAı•ızın baıltan.lrfın 
Ja Gfllacaıını •öylamtı ve 
ltatiplilc rıcni görecelı olan 
en genf aaylauların ••ım/e· 
rinı biidırmıştır • 

Bunan üzerine B Necrp 
A•ım mecli•ın •Üreklı alkıı· 
/arı ara•ında bı ık.anlık ma-
iamına ıeçmiı ıu ıöz.lerıle 
toplantıyı at;mııtır : 

B•ıinci b. m. m. ni en 
yoı/I arkadaıınız olarak ,.ben 
afıyorum büycilı ulu.tarın ta 
rilalerincle birer altın de ım" 
0r.rJır büyiılı Türlı ulu•unan 
ailen devrini Atatürk kur-
muı 'ar ıelt dılli oe teit imanlı 
olan alu•umuz a~rçekten 
Cümhuriyctle altın deurina 
••rmiıtlir , &1• o. u yuııyor 

tarihe 66re yeni ôaılıyan bu 
deoritt baılangıfmJa ki, 
hiza •6re Türkiı11 TtJrk ulu· 
•U 1a Jıııa bir zcm~nda hü· 
t1İ11 a/11•/arın üıtiincle bir 
ür611e 6Ölılrec•tin• bıiyülr 
inancımız lltJrdır. 

Bu ılulerimtlen ıonra b· 
N·c ·p Aıım •:ıylaoları ana 
if meye ftJflrmıı ve allabr 
ııraıile ıntılaap d..Aıreleri11i11 
iı,fnlıri 111ıunm111ciar , 

başkaıH eçildi. eski başkan ' az, m ( ıaJ p 
bakanlığ1na geçdi .. 

ilk okunan intihap daire 
Afyon olmuı. Ali Ç tin Kaya 
ilk olarak and icrnı tir yir.e • b. m. m. de dk rıd olbr k 
and için bayarı A el rure Gü 1 
nenç ve a.ztıklora me .. ·1p b, 
Türker bu İntıh p c:.d r aıne 
mensup &ayl u arda..,dır . 1 

Bundan sonra yap.I 'l 111 e 
çimde Çankm say) vı • Ab· 
dulbaJik renda BM M. boşluın 
lıiına seçılmiş ve Dlkış ar ara 
ıında bıışkanJık ycrıne geçe • 
rek şu sö:ılerele teşekkürde 
buluomuşdur: beni da~kanlığa 
ıeçmek ıuretile gösterdiiioiı 
itımaddan dolayı hepinıze te 
şekkur eJe•ım bu vaz.ıfeyi y 
parken çok kiymetıi yardıml;;ı 
rıı11zı benden esirgememenizi 
bitb.11a dilerim. 

Müteakıbeo başkan vekil 
Jeri He idare amirlerıain ki.. -
tıplerin ıcçımı ya pıJarak b•ı 
kan vekıUıkferıne H aaa aaka 
Trabzon, Conker Gniantcp 
tulık fıkret ıtlay, ıdare aıahk 
larıoa Halıt bayrak bayazıt 
irfin f~rit mardın, meh111et ali 
Çorub,kitiplaldere de Ali mu· 
z.affer konya, ali zırh Çoruh 
ferıd celil içelı, haydar tiftii 
denızlı. naııt uluğ kütahya 
Sıbıba kölfçi ? ıeçılm11ferdir. 
bayan Sabiha bu ıuretle büyük 
mıJlct raeclııinin riyaset dıva 
nına gırenılk.K .saylavolmuştur 

Rıy11et divanının bu ıuret 
le teıekk ülündea ıoora riyase 
ti cumhur aeçımine ge çilmişıtr 
yapılan ıeçim nctıceıinde baş 
kan bay Abdulhahk renda 
Kamil Atatürkün mevcut 386 
aaylavıo ittıfakıle C. Reiılıgine 
ıeçıldiiıoi bıldırmıt ve bu ıü 
rekh alkışlarla karşıJanmıfdır. 
Başkr.n bunun üıerıne n' t ceyi 
K. Atatürke bıldır mek üzere 
toplantıya fasıla vermiıdir • 

Bu &t'çim net cu arz ediJ 
dıkdeo ıoara Atatürk b&Jük 

m.m. ce gelerek J rın 
ve hazır bulunsnlarm çok he 
Y' cardı ve dak kal~rca 8U en 
all:cı iJrı ar"'sı 1da D ş ıık 
yerme geçereK ş gıd ı nu 
tuld rıyıe acd ıçmı,,ı.- di . u 
rult yıo say n üv j r ku 1-
tayc benı t us evresı 

içınd Cumhurluk b şkJo! ~· 
na seçm k ~ öoı)le yu st:.k 
Turk U.usu < rn l'Östermıi 
olduğumuz büvl.~ g Jveoden 
doJa}ı fgalerclı hep nıze saygı 
!arımı sunııtım Reııt C. ruf ti 
le Cu~kur1yetın kaounlauoa 
ve hakımıy ti muhye cusl arı 
n rıyaıet ve bunları müdaf a 
Türk ı J tıoin sıaadetıne sad• 
kancve ~utuu kuvvetımJe sarf' 
mr saı Türlı yleceğınedev ıetine 
tevcccuh edt ce her teblıkeyı 
lıemaJJ şıddetJemen f ürkıyeaıo 
f~D ve şercfıaı vukayc ve ıti· 
ya ve deruhte f ttığ m vazıfe 

n n ıca batına h arı ncfı et 
mekten yrıJmıj .. cağıma na mu 
ıum iızerıne söz vcrmm. 

Bayanlar bayi r, bu ıçti • 
ğım andla uzerıme .hıtğım 
oaurlu ödevın koiay olduğu 
kadar agırda bulunduğunu pek 
eyi anJayorum buoa benim 
öı.c! iÜcüm ancak sızin ıeçkio 
arkadaşla11mın ayıı!mııı bir! gi 
ve arasız yudımı yetebHır bu 
değerJı güvcccın benden eıır 

ieıım eyeceiıLe ınanım l::üyük 
aür. 

Arkadaşlarım, L Pınııdın 
çek ılırken bı şJadığıoıı öoemJi 
yurt ve Ulus ışlerıoJe vcrımh 
mutlu çaJışmaJu dılerım aık: 

11k alkışlanan \ic yaşa seeJeri· 
le karşılan.an n tlıundao ı~n 

ra Ataturk baş. aulık,yerıoden 
ayrılıp sa ond n çıkarken say· 
lavjarıo v dı.u eyıcıleran yük 
ı-k saygı ve l- ğJı.rldaıının 

Ar • 3 cu s yfctda --

B, Çaldarişı 
beyanname 

lJSa 
1 

Atina - Atioa 1> janıı bıldirıyor : Başkan Çaldariş uluu 
hitaben aşa2ıdakı beyannameyi n<'şretm ştır : 

babrıye tuiahlarında ikı dı.un bö ü2üod · ve harbiye L"lf'K • 
tebıudc bazı beyıoıııJer hükümetc karşı syan dmışlerdır. buku 
met ıedakııt c mücadele eden askeri kuvveU ı • vatan aJ b y. 
tar. teş~bbiuü bast1rmıı olup yaziyete tamam yJe hak m bulan • 
maktadır Elen ulusu temam a müster.h olabıiır ıki vıld nbcri 
irtıcai tutmak: ıçıa bütüa Jı•yrc:tuıı sarfetmıt oLın hh ucnet 
niza:aı mub<tf zı ve: Eea utto!utarıao ısır oıtn• lemin için 
tabrikatc lu.ı k.ır.;ı tid j dh harwk :~ etın :('II !Cb.ı ye a~e bJ uıı• 
makdıdır bu mucadeJede ö co ve yaralanan arla m mi ke,ın 
üütü.ı aı,e1i kunetleriaı tebcil etmı:k v :z; fem•zd.r 

Gırit vali ı Venizelo a hatt 
t dıyo har ~k tinı tayi 

Atına - Gaı-~l ~~ r.uarao G rid val ı•, bay veniz lo d n 
kend.aınio nat rı rfl.arı olao i ıet l re u u..ıı te Lu ap l· 
m·ş olan fı<ıd .h tenkıdJcn t.ıu.ıb.edea ıa n h reketi kK o • 
da1'i battı bucketıoı ılao ehnu oi t.elcb et şdır. Ters nede vu· 
kuı gclmıı ol a iıyan tc.şebbibilndco başka evvele d sk ri 
koUtjı ıJo Ati:> d.ıkı t.~:u::: k.ııı.oluıoda dı bu kc~ıl t ~ us ... r )"lpılmJf 'iı,. 

----- . ---....--~ 
Düsü:tıce ., 

u:: ·::.r:ı.ıexi ___ .....__., 
Bir G enenç reçetesi 

ve ters yüzü 
Akıam g::z.ete•inclen biri· 

nd' hır doktorun ' gönene 
r çetuini okudum. ne güzel ... 
mcsud olmanııı )'olunu evli· 
lıkde bulan doktor anlatıyor: 

Leb demeclen leblebiyi 
an/uyan, aavunuza giden İyi 
bır can yold şı... okuma •a· 
loniyle baıı; oıiyle , ıcine Jo · • 
tan günrşıyle •Öz.ün k •a•ı 
ko f oru yerinde .ek•iluiz bir 
yu ~a. .. bu yu ıJayı ,enleııdiren 
temız gıyınmiş , ıatlıtc yerin 
de güıbin focu;unaz veya 
f .. cuklarmız var. ne yiyece 
ğinız.i düıünmiyor•unuz ... her 
ıey istetinize före anılclan
mıı •. yemek çağı eoe 11eldi· 
liraızdc yemek ma•a•ınc do· 
nanmış baluyorıunuz.. hiç bir 
oyunu beklemek ••kıntı•ınl 
çehmiyor•unuz. çolulı fOCUfa 
nur.la ~üle oynaya yem.nizi 
yiyor•unuz . 

Yemek , akıam yemıgi 
iu, yemehten •onra okuma 
•a.o,1una pkilerek kahoenizi 
höpüraetdıkden •onra bir 
lııaf •aal olcuyor.unu:.ı • ban• 
ynnuz hazırdır. i.tedifiniztl• 
banyonuzu alabili,·or.ana~. 

Böyle bir yutJaaa böyle 
yaıamaya can kurban ..• fa. 
kat hir de bu reçetenin tar• 
yü.zünü okuyalım . 

ı::uii•iniz çocuklarını~ Ja 
var. fakat eviniz. > olı ..• giin· 
/erce döne dol"ıa kentin bir 
bucoftnda bir evcik bulabil· 
diniz. kiroaı keaeniae ay .. cı· 
yacak •ekide yik••lck•n 
evın ıağlığa yarayan laif 
bir yanı yok ... eliniz. alaıa· 
cak kadar tauanı baıık. ıa· 
neıi •okata çıkmadan g6r•· 
miyorıunuz. gör•eniz bile ba 
eö ı. f bir göz banyo•o yep· 
makd~·n ileri gidemiyor. 

Kuru/dutu ~ünd nbcri gü 
neşi tanımayan bu evde bir 
çat ifin otarma'!a dar lcal-
mak ne acı.. çocuklarınızcn 
her ~tin •ararıp ıolmalıc/a 
oldugunu ~ö1üyor•unuz. öi· 
•Ü uk, ak•ırık 11ırla gidiyor ... 
çocuklannızın burunlarını ha. 
bire sıl!yor veya •ildiriyor 
fakat bir turlü •ümüfün OT• 

dını alamıyorıunaz. çocukla· 
rınızın öluürub ak•ırclıiuu , 
burunlaı ından ue gö:.ılerınclen 
•alya oe çapak akdığını l/Ör 
dükce iı;iniz.den lı.an gidiyor ... 

Yemeni.z içmeniz ö/diır· 
mı.v b ıüründürecek kadar· 
dır . onu da ~ece gündüz 
dünü' or•unuz. gôn.enclik re• 
cetuinin ba, kıvancın: kuran 
yı:mek oyanu bu refetenin 
ters ) iızıınde iılrence oe üzü-
ntünün temeline kuruyor • 

Arhaıı ikide -
NUMAN SAslr 
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Sağl tk köşe i 

Bulaşıcı 
Hastalıkjar .. 
Doktor : Turgud Nüıbed 

Tifo dedığ miz kara bum· 
ma hastalıgı mikrobu 3·19 
dcrccei h;rarctde korunmak 
fartile 404 gün y'1şamış hal -
buki ayni mıluop temiz ve 
ekilmcmiı tarlı topragı ile 
karııdmlusa rutubetin derece 
ıinc iÖre 1 - 12 gün arasında 
ölmüşdür. 

Topragın kaleviyyet ve ha 
mıziyyet dereceıin n mikrop -
lar üzerinde tesiri vardır tıf o 
ve dizanteri mikropları kıdc -
vi toprıkda 1o gün yr.fadık· 
ları halde toprak bamızi sıe 
on a-ünden evvel ölmüşlerdir 

Sirayette auha n tesıri p k 
mühimdir yer yuzüne ulaşan 
yahut yer üstünde nk n sular 
da daimi olarak az çok mik. 
rop vardır yegmur suları ye 
rın deriulıklerıoe doğı u indık 
ce mikroplardı:n uzaklaşır ve 
değiıik bir derinlıkdeo ıonra 

mikropsuz kalır fakat toprak 
da olan çitlık ve ıirintiler 
dca ıular ıf züJmedıği iç'n 
yerin iç tabakalarında bulu • 
nın ve yahut oradan gden 
ıularda mikrop Yardır sularda 
bastelık yapan miluopJard2n 
tifo olera dizanteri en baı· 
dadır 

Sirayetde yiyecek içecekle 
rld de rolu vardır pis ıular 

ile yıkanmıt ıebzelerden çi 
yenilenler ile meyvaların ıira-
yetde rolü büyük~ür verem 
paratifo dediiimiz ve karabU' 
mma hastalığına yakın b11ta-
lık mikropları içın ıütler ve 
bu ıütleri bulııdıran bas -
talıklı inekler ile bizzat ıiltler 
vaaıtasile geçmiş "fe salgın 
halini almıı tıfo ve paratifo 
vakaları vardır 

Sırayet babıiııde hayvanla 
rın roıünü unulmamak gerek· 
dir dıfteri dediğimiz kuş pala 
zınlllululmuş bir çoc kkcdıııle 
oynar bu bayvau n tüylerioe 
dıfteri mikrobu bulaıtırır bu 
kedi komşu eve gidip bu hay 
Yana temas eden ÇCJcukların 

ellerini mıkroba bulaıdJrmak 
ıurelıle l u çocukları dıfteriye 

yakalatır kedınio buradaki 
rolü bulaşmış oyuncak ve eş· 
y.aoın f'ynıdar. 

Kedi köpek çakal ku-:luz 
için nakil "f atalarıdır. koyun, 
keçi ııiır şarbon yani yanıke 

ra bastsl1gında rol oynarlar 
ruamlı hayvanların burun akın 
hl. rı tehlikeden uıak deiildir 
malya bummaaı ded'iimiz h11 
tıhk içıo keçiler nakil nııta· 
ııdır. 

Sınek ve sivri sinekler da 
hi h. atalrklarda mühim ıol 
O)'narl.ar Sıneklerın b~gırsak 
larıntla ve vucutlarının dış kı 
aıaılar~nda mikroplar bir haç 
aaatten b:r kıç güne kadc r 
y ıarlia tıfo pıua tifo k oleı a 
d ıaDteri veba ruam verem 
tarbon trabom aineklerile ge 
çen h"'ıtaJıld r n.s:odr.dır. 

A•kuJ v. r 

YENIYOL 

-ıonun Trabzo siper k lubu Halkan 

O~dusu lg da -c. 
A 

al ta 
iLi 

28 2 935 pr rşt mbe akşamı 
kcsıleo sac.t gf'lmedeo bu do· 
n kcla buh,ıımi k İç n ç f~rılnn 

lar spoı ku'uou saloııuou dol-
du:mayn heşlsmışlardı. Sayın 

valıl\'iz Rıfat Daoışm~n bayan 
lara i'e bırlıkde gelmiflerdi. 
Kentn her boy hudurund'n 
gelen ıeçkin adamlar geDç ku 
luplularla salon h lım tıklım 

dolaıuşdu. 

Salonun kapıdan girerken 
iilaAc gelen yasas nda Atatür 
kün büstünü taşıyan direk yes 
laomışd.ı. gözler, I; c verdli sa-
r la bezlerin bürgüled ği büs'ü 
görmek ster gibi h*'p o vana 
dikilm şlerdi a~ lan bava fı -
şenkıeri, r çcn şeni ğ o n baş· 
J yacağıoı duyurdu lstıldal 
mı>r şı ıle donağa bi.şl~odı. 

bundan sonra sayın valimiz 
bir iÖylev söyledi: 

Atalürküa, yurdu ve ulusu 
kurtardıktan ıoora ıoysal ala 
nda yapdığı büyük davrimler· 
le Türk ulusunu ~n ileri bir 
ulus basamağına çıkardıgını 
anlatan val m"z çnrşaf sorağıoa 
da eokunarak dem:şdir k, en 
!Oysal ulus kadıohrıoı ımren 

dırecek k dar Türk k .. dıoıoın 
ı yasal ve soysal yaşay şı ka 
rışdığı Atatürk ülkesinde ge 
rılıiın, ukiliğin belgf sı olan 

- baştarafı birde 

Siz.in refeteniz.e göre yaıo.· 
yabi/en/erin ne yiyeceğlZ diye 
düşünmeleri yemeklerın çeıid 

leri içinden en iyiıini aeçmek 
içindir , berikilerin ne yiye-
ceği: dıye düıünmeleri, yok· 
luk içinde bir kab yemeği 

elde etmenin yolunu bulmak 
içindır.... sizin liarnınız. leb 
demeden leblPbİyi anlıyor . 
beri yanda iki Üf - her ne 
kadarsa-c;ocu(lurıa bakmak, 
evinin temızfiğını yapmak , 
bula,ık kJbl..ırı oe famaşırı 
)'ıkamek , yemek pışırmck , 
eo iıı adına her nekı Qar•a 
hep•inı yapmak darlığında 

olan bir k2dının leb d meden 
leblebryi anlama•ı ş6yle dur· 
•un top ats n duymayacak 
kadar ıtrşeml ş '11ışdır. 8öyle 
evlıliğin gönene nereainde ? 

Gönenclilz r~çetc•i ıuının 

öneni var ... gö-ıenc içinde ya 
şadığı >iuünden belli tek kırı 
ıık yok.ivi yaıam::anın semiz· 
leıtirdı~i tombalak bir yüz .. 

Kuşku ) ok ki, bayanı da 
krndiıi aibi .. gelgelelim dar-
lık da yaıayan bayanlar-a , 
baylara : 

Genelik ç atlar•nda koca· 
mı1lar... yüzleri kansı~ kan 
ıır.lıgın kısırlaıdırdıgı etıi~ 
bir .>üz, cağından önce côken • • 
)'anaklar , kırııan alınlar , 
çöken avurdlarda •u yarıntı· 
/arını andıran çiz.gıler . • . 
yaıama alanında öylHi de 
ıJar. böylcıi de ... bence gü. 
neneli olmak , ne doktorun 
recetuine ·ne de tcra yii.zün• 
dekine go e YGıamahtadır. 

Gene .c, ölç_ülem yen, kon • du)Ju dol b llı olamayan ôy• 
le bır kuşdur ki, aarava kon• 
ma:z., ku u~eye k'Jnar ' hako• 
nm gö /üne 6İrme~ , çobanın 
;öı'ü;ıd ha:rJ,,•ır ... 

• u r urk 
DO 
çkrşaf o g yi mekde bu ıınması 
şaşıle-:ak bır ş ve gıdişdır. 

r\rlık rHiS , t. cı·ı ve bav ı ı 
olan her ~"Y· bu gi\:ıı topl 
talara gelırk n hunlarde>n b i 

flulg r ihtiyat zabitlerinden AguTtin, Fran•ız. ihtiyat ~o 

bı le i b rl (!ini f'k "r ııcişiri olan Offıcier de Re•erne m~ctfld 
asındı Bulgar orduau hakkında bir etüd ne,retmekdedir. 

Bulgar ordusunun bugürıkü halinı ve bundan br,lıa bd 
o dunun tt'şekkülü tarıhç,si ile Bulg· ristanrn aakeri va:z.iyetitıi 
hrılôsa eden bıı etüdün mühim lmumlcrını alı) oruz: 

ni, yolu v rs~ hepsin' g tırrr e 
nio bir ro}S llık ) ükü du 
ğuııu bilmr:iıdir. 

Kadını •~ylav olabilen b 
yurdda ça .. şaf giyen tek kadın 
kalmamalı, h•psi Atotfükün 
istediği soya l kıyı ff'te g rc:ıe 
lidirler. At. tür~ in l üstiinü 
açarken ç rş f giym< l<d~ olan 
ana ve b c.ln 1m z n d. bu 
knra l:.ü g:i n y l r k ı~p 
kavoşmal rı ı s' ıyorum 
Çok alkışl n o bu öy v o 
sonra l u d 1.ı ' 1 gö iıd k 
si1dı tavcın mı ö tü b r 
it• IDÇ vuru~uyla duşü uldiı . 

At tü 1'üu büştü, ö lüoüa 
aç•lmasıyle bırdenbıre y fl n 
ışıldaklarıu keskıo ve bol ışığı 
ıçiode gözleri kamaşdırm şdı. 

alkış sağoağı ve cumburıy t 
marş nın bır ağızdan söyl n ş 
le salon ıoleyordu. bundan 
sonra kulu\;, gtnçlerınden Ha· 
lis Atamanın söy.kvıtdınlendi. 
öylev, işin büyüklüğüne uyan 

dır =-nlamda, söyJE yen geac n 
botk n uğu bu nnl mı duyu n 
hızda ıdı s z takımı, birln ç 
oyu [ partıf asıl ] al frang 
lıı\tmlmıf şarkılar çaldı g rç 
delıkanlılar zeybek oyunu oy· 
nadılar. temsil kolu yönünden 
ovnaoan mahdud Y eıarnır ı ı 
{\-ir • ı ıl lf ] avlı l omed s' 

Bulgar "st nı'"l ı 
umumi v z yeti 

B11lgarislanın saıhi mesaha • 
sı 103, 89 kılmetre murabba 
ıdır. nu usu, 19 .. 10 tar.h ne gö 
re, 5.885 000 kısirlir kj kılo 

metre başpa 51.7 nüfu!I ·düt· 
mekdedır. Buğün Bulg uista -
nıo nüfu u 6 mılyoo çıkm ş 

f1T 

Bu garıs 
h r sırt i rı 

Bu m kdard 

rıa k r ve ne 
b 6 ıloro tredir. 
n 523 8 k lom,,t· 

resi Yogosl \'ya ıJe, 485.7 'sı 

Yunan st l34,6 sı Tihki· 

y ile ve 205 ı Rom oy ıle 

dır Buod n ka Bu garısta· 
nın 31 l ki o treuzu~luğunda 

sahil de vard r. 
Bulgar s an dağl rla avrıl· 

m ş 4 mınt kaya munkasemdır. 

.!_:-_Sof y havzası: 

~ofya'da 580 metre ve en 
yulu:ek tepe ı olan vioşa 2287 
metre irtifoıoda olan i:u yayla 
şim len Balkan ve ceruben Ri 
la d ğhrıyle çevrikdir Balkau 
d gl.rıı tn ) ülrsekl ği 1400 ile 

seyir c leı i çok güldürdü. Trab 
zoospor kulubu gençlerini 
kut ulu, lütün gcnclıie brşa 
rşılar ilderiz 

Yuna istanda isyan 

tayyarel r y 
gemıle ı bon b 

n h fndeki 
1 an ediyor 

At"n1 hav, aj ıııı bdd r 'or : harbi e nar.olrı -
:n1n !H•\ anatına gör t ~ vaı df>r 18\ an abiıude huJu-
nan g ... nıilt rı booıh rdınıan ~tın şJerdır harbi_ e 
n,.,zirı, bav 'en zoh u l a ılPrlt beraber oiduğunu 
teyıt edcm1' c rt ğ nı ane.ık h:ılen a 1f>rın elinde bu-
lunan ve· h r t el m · ofa n dört gemi giride gitt) .. 
ği takdirde lıu lıu'-u-; n tah kkuk edecPğ.nt iJave 
etm şdir . 

Sonuna kadar ombardıman 
emri : bır muhrib har p oldu 

Paris - atinadan tan gazett'~ine gelen bir telgraf 
nameye göre ta\ yareJer ib~an halınde buJunan ve 
bir harp gemisi tarafından çekıJm~kte olan bir tor-
bit•l mubrıbini .ş gön uıi) t:cek bir hale ~okmu.şla
rdır hükfımet i yan hahnde hulun an gemiJenn ıtaat 
ed~nceye ve ya tahrıp o!uncaya kadar bombardıman 
edılme jnı emretmı§tır. 

örfi idare : venizelistler mevkuf 
Selan1k - makedon) a ve ırak~ ad tam hır hükün 

hüküm sürmektedir ılıtı)aten örfi idart ilan t'ıtil
miştir. venizelolosun taraftarlarından bir kaç kİşi 
tevkif edilnı;şt~r 

s nsör: muhalif 
kap ndı 

z eler 

At na -rrn hi m< ı. le ket f f ~on' ' ile k o an 
hLlüıı teJgrafJara "'' ı ı.t)r .konu rr u .. 'u ul eı! f l!a- j 
zetı Je:-r ıaul edılın '~t r . ın · ı l j ı o do LLkünıe, lJe 
bir kro' zördekı a~ıler ra 11 da ta\ ta bulun-
mu§t ur asiler ce\ ah v<'rınek ıçırı ) nm ~aat mühler 
i teu~! lt:d r 

2000 metre arasında t~kalOf 
eder ve en yüksek nokta•• 
oıan yumrukçal daiı 137' 
metredir . Bu dağlırı• 
ş'mal eteklerinde T11n•11 

akan nehirier vardır ve fuo• 
havzasına doirn giden bu to~ 
raklar Bulgari starı rı en keti 
nufuslu yerleridir Bu da{rlar•• 
eo esc.sh it çid yeri 1877' d• 
muharebeleriyle meşhur Ş pk• 
boğazıdır. 

2 - Tuna bav:ıaıı: -- . Bu araıı, Tımokdan kd 
c' caize kadar 400 kiloaıet,. 
genişliğinde aı. arızalı bir 1~1 
ladır. bu arazı ü.zerincfeo bil 
;ok nehirler geçtiği için, 11111' 
b.t mahsuldar ve ormanlık .-
ayni zamanda d• Oeliorııo•11 

hariç olmak üzere oüfuıu si 
yadesiyle fazladır. 

Balkan dağlarının en ..,a· 
him kıımı olan Stara - P~ 
nina' nın altuıda bir kOÇ 
koridor mevcutdur ki bur~ 
gülleriyle meşhur kaz•• 
ovaııdır. 
3 - Şimali 

Trakya bavzaı·: 

En iyi bir surette mub.~ 
za altına ahnmıı geoit 
ovndır. Balkan dailarıll~ 
Rila ı'lıiles" nin müte111dl~ 
olan Rodop dağlarına k• 
temadi eder. 
4 - Bulgar Mak~dony••~ 

M< sta ve Strumca De ~ 
rinin açdıkl:m dar yadiJer 
müteıekkildır. ~ 

Her ıeyden evvel bir 
at memleketi olan "fe bub' 
bat, tütüo, !llıoai oebatl•r, 
car ve giıl yetiştiren Bul, 
tan arazısınin yüzde 35 1 

manlarla örtülüdür. . ~ 
Nüfusunun yüzde 80'• 

lüdür. Yalnız bir tehir' yo,İf! 
lav sınırlanodan 50 kiiodl"8 
uzatkhkta bulunan Sofy•'~ 
bin nüfuıludur. Diier b I~ 
,ehirıeri. s5 ooo ~üfuııu fa 
Romanya ıınmndan 15 
metre uzakltkda "fe karad~ 
k ıyıııuda 61 ooo nüfuı)u " 
na ve 47.ooo nüfüılu Ru' 
tur. Umumiyet itibariyle 
ıebirclen )9 zu 2o bia O 
tan fazla 15 i 20.000 il• 
bin nüfus araanıdadır. 

İdare balnmından '' 
16 daireye ayrılmıt ol•ll 
iarıstao, 19 mayıs J93' 
libından beri bir müdOrl• 
re edılen 7 aııntakıya dl 
ıımdır. Vaktiyle adedi 
olan nahiyeler de bir 1'' 
bir araya g~tirilmeıi il• 
tılmııdır. 

Etnoirafya 
ahalinin yüzde 8o'i 
yüzde ll'ı Türk.tnr. ,Ab 
yüzde 84 'ü ortodokı' 

1 1880 de okuma ve yas.iP 
meyenlerin n.s beti yüıd• 
iken timdi nqntakal•'' 
ahalinin • u~larıDa göre 
2o ile 25 arasınd dır. 

l\ ebeıci eczaı;;!! 
BU GEO~ 

.Şıfa 



B.M. M. de 
- b~ş tarafı birde -

coşguo bır ifadesi ol~• hPye 
canlı tez• hu lcrile uğut.lanmış· 
dır. 

Kamal Atrtürkün nutkun 
dr>o sonr~ on dakıka istin hat 
edrlmek üz~re celst>ye nıbayet 
verıl nış~ır. ikıoci celse açıldı · 

iı 7.amnn başkAn Abdulhalik 
Rt-odn cumbur riyt1ı•tıoden 

i •lmış o an tezkerelt"ri oku 
muşdu : 
B.m.m. yüksek reisliğior: yeni 
ıc çiın dolavisıle ıcra vekiller 
beytti istifa etmişdir. yeni be 
yetin mahtya saylavi lımet 

İnönü taraf odan teşkilı lens p 
o'unmuşdur. yeni he yetin te · 
fekküıüne kadar ıst fa edea 
icra vekilleri heyetinin ıfayi vA 

ııfeye devı. m edt ceiini arz 
ederim. 

RC. ATATÜRK 
B.m m yüksek reislıiınt": b•t 
•.kil İımet ioönünüo teklifi 
üıeriaeyeal icra vekııleri beye 
tıaio ı şafııda 11imleri yu.1lan 
zevattan teıkili tasdik o'ua · 
muı oldufıuou uz ede~im. 

RC ATATÜRK 
Adlıye •"ili İzmir Hylavi 

Ş.Saraç O, m.m. v. balıkuir 
11yıavı K özalp, dahiliye veki 
li muila aaylavı ... ş.kaya :H. •· 
T R. arH, maliye •.elaıiz aay 
lavı fuad atrali, maarif • ay· 
dıa Hyla•i abidia öımea, na 
fıa •· afyon aayla•ı ali çdın 
kayı, ıktıaat v. iımır aaylavi 
edil bayar, ııbbat •· i.tınbul 
ıaylı vi refık Hydam, ıümı ük 
ve ıaliııarlar v. iıtanbul sayla 
•i rana tarbao, :ı.iraat v. lditah 
ya a:-yJ •İ muhlıı erkmea. 

bu tez.kere okanaldakdaa 
ıonra martin yed~aci perfem.· 
be günü toplanmak üz.ne içti 
maa nıbayet verilmitdır. 

K. Atatürk C. reiıliiiae iati 
babları dolayıııle büyük m.m. 
deki riyaseti cumhur maka • 
ID ,oda nkiUer heyeti ile af'.m 
•zalarıoıo ve büyük •e orta 
elçilerıa tcbrıklerioi kabul bu· 
yurmuıdur. 

Kaput diktiril-. mest 
eks\ltr-esi 

SatınaJnıı kon1 'onun 
dau 
1 A•keri o •ta m kteo t le· 
belcri için kum~şı mel tebden 
verilmek uir biJ ciimle mal 
z.emeailc dık mes1 mft.-~ h de 
ait olm•lı şartıle 185 ~ne- ka 
ut rhkcirilmesi açık eks ltme 
ye Locmuşhır . 
2 - muvakkat temin t 49 
liradır 

3 - tabmın edıleo bcdıal c~ 
oaz1ran bedeli mecmu 6 47 
lıra 50 kuruftur . 
4 -- ıbıl· si 1 i Whrt 935 pr · 
urtui günü saat /S d d r • 
5 - talıplerin ,ıırt ıı. me s c 
görmek üzue her g J ve 
munakt1saya ıştirak ıç n ıb ~ e 
giia ve aaatında F.SA AL KO 
na a..unc-.•tlfııt 2 4 

inşaat ve tc-m· 
rat eksiltmesi 

Orta ticaret u~ekte

hi müdürlüğünden 
Mekte\aimiıia 3655 lira i 

kurut ketifH beton merdiven 
abduaae ve muhtelif tamiratı 
menud keıifaame şartname 
•e projelu mucibince 2 3 935 
bribiadeo itibaren 20 gün 
müddedle açık ekııJtmcye ~o 

' aulaı uıdur • 
,.alipltrin 275 lira mut1k 

kat teminatla 23 3 935 cumır 
tHi fiİDÜ 11at 14 de mek • 
tebde milteıekkil komiıyoo~ 

YENIYOL 

2 ve 20 komprimelik ambalaılarda 

bulunur. Ambalaı ve komprıme· 

lerin üzerinde halisligini tekefful 

eden® markasını arayınız. 

avukat z·hni 
Merkez ve mülhaka ve İcabi· 
na göre daha uıak mahıl ma 
biteme Ye dairelerinde 
Adi! ve idari dav aJ~r 
kabul v~ hukuki muta· 
lea beyan eyler . 

uzun ıokak 'da adh. 
ye binuı yanında No: 126 

ve ketifaıme ,artname •e 
projeleri görmek iiıere ber 
gün mekteb idau ıioe müra • 

acele satıhk 
ha e 

• 
Yenicumaiıir de köşk kah 

veıi altıoda 2 ~ ııumrolu bava 
dar güneşe va den'ze karşı 

üç oda bir mut .:ıak bir s:alon 
bir taşlık ve bir ahırı ve 
Ö'lünde geniş hır bı:ıh;ui ve 
kuyusu ayrıca ç..ırnaşırlığı mc• 
cut bir e• ntlı1cdır. isteldile· 
rin C H Fn lıaaı idare me~u· 
u bay Asma muracaatları • 

caatları ilin olunur. 1- 4 
-..:-----------·-------------Kira arttırma ilanı 

Malull~ VP- mf"Ykiı cinsi 
Vakfı 

Erdoidu -
aarayi atiil 
hatuniye 
tirin bıtua 

T eldur ç•yır akeph 
kindioar cini•iz kuyusu 
toru) civarında 
ıemercilerde 

bir kıt'a~~ 
bir kıta tarlı 
mescit yaylaları 
mıiaza 

No ıu 
~5 
54 o 
28 

Evkaf idaresinden: 
yukanda yazıla vakıf yerler kiraya veriımek üıere arttırmaya çılrarılmşhr ibalrs~ ~ mart 93~ 

hribine mUsadif perşembe ırtloü yapılacakdar. arzu edenlt?rio dipoıito akcelerıle hırlıkte yevmı / 
m ezk6rde evkaf idaruine gelmeleri. 2 - 3 

------------------------~--- -~----------------------------------------~----------~~-~--

Sıra Ne 

1 

Kapa il 
Mulırıllui Mevlcii 

İ•kendcr paıcı Erzaram 

zarfla Gayri 
Emlik Ng 

U. R. 

ltdrwir hane 497 51 

menkul artırması 

Eıki •ahibinin od( 

ıam Margopoli po/iti kandiryati 

Trabzon ziraat bankasından: 

Bank ca 
munmme'1 
kıymt>ti 

Lira K 

15000 

Maliyece 
muamn:11n 
kıymeti 
Lira K. 

12.0CO 

Yüzde J ed~ huçu~ pey akçasile ilaale htadeli nakten Ve) a ga) ri mü ba.d iJ hoııo~ile <>den ( k ijz('J t." 'u ı.. r n 
evsafı ) azılı gayrı menkul \kapalı zarf usulile ~atışa çıkarılınışdır. ihale~i martıı- vırnıi iiçürıeü cunıaı lt bl 
tı;ünü saat '>nda yapılacaktır. alıcıların bankaya baş vurmaları 

• 

3 SAHIFA 
..ıoooooo.. oouooooooooo 

b JI ~=a:;=il c~ H c 

E ~ 

M M 
N . ~ 

1 1 
v 1 

' 4 E 
T T 

Ôlcüler kanununun aratlıt• 
düur.de fıe ;stedı~İ bülü 1 

ev.s f ve ıeraiti laaiz 

1935 yıh 
Yeni nıodel 
Üıerine tamg:tlı 

Her çr§itde 

Ka tarlar 
Ve piriçdeo mahmul 

Tartılar ( ı~ılo gramlar ) 
En muteıa bir ıckilde ya• 

pılmıı ve rekabet lıabal et· 
miyecek fiyatlcı.rla ıatıf 'J 

arz dilmiıdir . 

Uzak yerlerden VLtİ· 

lecek siparişler kahul 
oJunur . 

ADRES: 
Trabzon - SemereiJer 

ramii arkasmda 

EMNİYET 
Dökümhanesi 

= n ~::J o :=n~ mı 
noooooo~ ,__ -oooaıao• 

·---------------------
iLAN 

Trabzon 
ziraat 
bankaslndnn 

1470 numaralı zirai kredi 
kooperatıfjarı kanununa •• 
reşmi gazetenin 25-10-930 ta 
rili v~ 16 30 Ng: aaıbHıada 
münteşir muka•ele aame ela· 
kamına tevfıkao teıkil edile• 
gayri mıhut meıuliyetli [ ıilfl•] 
zirıai kredi kooperatifi iktiHt 
vekaleti celileıince tHdıd •• 
trabzon ncterliiine teıcil edil 
diğinden menuuhabı koope 
utıfın namen teıekkil.I ettii 
illa olunur. 

tüccar 6 
l'ecrübelerJe anlaşılmı§tır ki, en şık 

sesı • ~ . . \, •, ' . .. 

kumaş çeşitlerini en ncoz fiatlerle 
ve f'n vüksek tPrzilik ean'atile 
e' inmek ıhtiyacıoızı emoiye. 

tle temin <"df'ceginiz 

MÜ~SSESEDİR .... 
) ( ni gelt•n i\On moda kurn ş ÇPsi:Je--

rınıizi liitien görüniiz ... • 
1 

taksit muamelesi 
Yapılmaktadır. 

... ' . . . 

TÜCCAR TERZİ TR B20N 

)luhterem ıııüşt~rilerjmizin istifade· 
siııe arzettigimiz Jsmaralma kostüm 

fiatlt'ri 24, 26 VE 28 
linn a en zarif biçimlerde kos· 
tii~l~r imal etm( kteyiz . 

Hazır 'lbise çe~\tlerımi in fiatle· 
rindede aynı dere·~den 

cuzluk 'ardır .. 

Adres : kunduractlar caddesinde 
l azaz Abd..ılhalim Zade 
OSMAN NUf~İ 

.. • . ~ ·: , , .,_ ·• ,· :ı . . .~- -



ABONE 
Seneligi 500, Altı aylıgı 300, 

üç Aylıgı 175 kuraı 

Pazartesi. Per~cmbe Günleri Çıkar 

( Yt>n'yol ) 

UZUNSOKAK KONAK 
YNINDKİ 

MATSA İŞLERİ 
YENİ 

Rttsmi dairelere , müesseselere , bsnknlara, tüccarlara. 
şirketlere ait her çeşit defter , cetvel , makbuz , çek , zarf 
kağıt başlıklara kartvizit vesaire en güzel şekil ve en 
uygun fiyatlarla basılır ve ciltlenir . 

Uzak yerlerden verilen siparişler hemen yapılar ve 
"gönderilir . 

,_ ---- - ---

TELGRAF 
AD 

y 
TR 

Ei 

Laf aeğil ısb-

ÜSHASI 
4 1\ u '"ıJŞtt r 

lıa11 ıatırı j 5 Kuraatar Reklômlur 
par.arlıga tabidir. 

E•ki ninlıalar :ZO kara,tar 

' POLİ KARAKOLU 
iŞTIR. 

YEN İV OL 
İstedı2'ıniz kadar sizin için verimli olmağ'a çalışacak 

H Jk ve Memleket için çok verimli olması için, içinizden 
gt'çen an.u ve dilekleri de ıizden bekliyecektir. 

Şahsiyntıı ılişmiren , cemiyet için faydalı olan bütün 
dileklere YENIYOL·un sütunları sçıkbr . 

.. .. - .· ·: . ' 

- -- - ·~)" .· . ~ 

YER L i fabrikalarımızın 934 ~r- nt ~i davanıklı. fe, k:ıJade r tü tut . l <: so ı 7 b eni mPm<>~1 mümkün olmavan safi vüıı ., 
kumPşlar<lan lıarç:ları bir nei VP. dikişi nıuh3\\Prolmal -sartd Erkek k J ... tuı ı rı 7, 18, 19, 20, 21, 

22~ 23, 24, 25 liradır O TU U Ju .. u .. ikı m si rı l n Jiradan itibarP-o 44 
lira) a l adar .. ko~tümJer . 3 liradan 1 lu a' :.ı k.,d· r h~ zır kumaş elbiseler. 

"3r BA ~ft.A 
Her hafta kostümlük 

. . 
yenı çeşı 

Hiçbir yerde bulamc. dığın zevkırı okşar kum' şltırı 

ar.cak OL T U L U Depo•ında hulocoksıf'ız . 

Tecrübeai meydanda S'pohi pczarındoki 19 
17 numaralı BÜYÜK DEPOYA bır 

kere uframok rehlam d~t•I halukoti 

,öa!ermeğe K A F J gelir · 

215 knru~tan 16 J raya kadar 
kunıaş bulacaksınız 

ndıkala Hakiki kız m r 
HARIQDE: 

trabzon ipahı 

•• p 

• 
.. o ... o p .... • ' o 1 : I r• .ı T : j.': .. t 

elbise dikme eksiltmesi 
Satın alma komisvonu rh asetinderı 

~ ~ 

Erzincan orta mektep talıe 
bel eri için kum; şı mekte bden 

verilmek sair bil cfimle malıe 
mesiyle dıkmeıi mütaabidine 
ait ulmak şartiJt" :.08 takım 

maa şapka bırci elOİI! dıkti 

rilmcsi açık eksiltmeye konul-
mrıdur. muvakkat frmınat 

eksiltmesi 1 
Satın alma kom is' onu 
un 

_, 

ri' a~etinden 
J 

1 - Erzinc•D fırka ihtiyacı 
İçin 276000 kilo una hlıp 
ç km;;d•(J'ldan 2490 s"yııl 
kar.unun 40 cı madd' ıine 
te•f kan yeniden k• p"llı ek 
s itmeye konulmuştur ıh 1e 
a4 20 mart 93::, çarşamba 

günü uat ıs de f1rka u-
bnalma ko:nisyo uoda ya-
pılac•kdır. 

2 tahminen bedeli 38640 
liradır . 

3 muv•kk-t t m·n .. t 28:18 
liradır. 

- bl::!pl•riD rr~~-sıl :11 

132 lira 60 lrnruşdur. tem n 
edilen b~deli 1768 lirad r 
ihalesi 9 mart 9,.,5 cumartesi 
günü saat 15 dedir tal plerin 
şMtnameyi görmek üzre her 
gün münakas,ya iştiraki ıçın 
ıbale güoü ve saatında farka 
ıatın alma komisyonuna mura 
caatları. 2 4 

Acele satıllk 
Ev 

poıtabane cıvarıad • dört kat· 
alh odalı üç ıof alı traçah her 
tarafdao güneş görür denize 
karşı fevkelade nezaretli önün 
de çıcek bahçtıi sarnıçlı çok 
maz1>ut ve metin bir ev- aa-
h b ~ deceğinden-acele sat· 
1 khr go mek almek isteyen· 
lcr b runl rda bay s fvete 
murac at etmeli.dırlt>r. 

gö m,.,. firere bu gün ve 
munak .. ı ya işt iı ak etmeleri 
ıçın iha!e ııH~tınduı evvel te • 
m tı u 'kk .. teh:rı)le b r.!k 

f rka ı tı ma" l<o .ıvonu· 
1 

tıa mü 2c U• l-4 

1 
pazar 19-17 

iLAN 
Trabzon ıcra d.aıres ndeıı : 

acık arttırma ıl p r 
ecek g yrı men u unn 

bir bab h ne 
G yri meoku un bulunduğu 

mevkı, mahal c ı sokagı nu 
mtr ı. 

Tapurun ~ubat 9 7 tarıh ve 
8,7 num rzsında ay f l o ma-
hallts nde kat p o u K dir 

1 r.ıtdir o.un .. o kıymet. 
8 ?numarasında k y th i~bu 
banenın tamamı 2500 lira 

Arttırmanın yapılacağa yer 
iÜn, aut. 

Trabzon ıcra daıresinde 

4 4·935 perşembe günü ı at 
13 14 de . 
1 · işbu gcıyrı menkul un art 
tırma ~oıtuıruı 4 3 935 tar 
bindcnıtıb r n 9~4 537 um.ru 
ile Trabzon ic a d ı e3 n o 
nıu yyen ı:um r&& tıd.,b rk An 

gröebılmfSl ç n ç bt r il ocf 
yaııJı ol dard. n f ı) Q 
mat w k ıst yen) r ş u 
ş rtn ıneye ve 9.:> t 5 7 do ya 
num ... sıle mıamu )Ct miz 
mür c "t tmel d r. 
2 · Aı ltı mı ya şlıt k iç n u 
lıarda yazıla kıymet n ) ~2 
7,S uııodındc pey v 
bır l k D U 
t vdı cı itcektır. \ l.24 ) 

• 

B 
Her 

YANLAR ~ 
hafta mantoluk 
yeni çeşit 

B yaı lc. ro ve Çôcuklara hazır ve iımarloma 

her çeş"t MANTOLAR 
KIZ mr.rka kok.ıJ.i ~ndito Er r:oi cın• ha:ıır 

P ltolar kirr •ede o/mı) on mantolar 

1;.mpermcabl . p rtiüt.üler 
Altı liradan itibaren ba,lar 

TER zj LE va:ıimotınaa toptan ve pc:.rc /ur.de 
ıöıülmemiı ucuz.luk . 

ıp e e mükafat var 
R. 
OLTULU 

.__ ---- ~. ' ' 
ı,1.·· 

3 · ipotek sahibi alacaklılara 
d qer • lakad rların ve irtıfak 

kkı s;ıbiplerıoın geyri men· 
kul üzerındeki haklarmı busu-
sıle f aız ve masrafa dair olan 
iddıalarını u ılan iarıh nden 
ltıb reu yirmi gün içind;ı evra 
kı mus itelerıle birlıkte me 
muriy timize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları t•pu 
s cıhle sabıt olmadıkça aatıs 

bedelın n paylaşmasından ha 
riç k lular. 
4 · Gösterılen günde artırma 
ya ıştirak edenler arttırma 

şartnamesini okumuş ve lü 
zumlu maıümat elm ş ve bu:-
lara tam&men kabul etmit ad 
ve ıtab r o unbrlar. 
5 - Tayın edıleı zamanda gay 
rı menkul üçdefa bagnldık -
tan 12ora. en çok arthraıta 
h ıe cdılır Ancak artt rma 
ped li muh mmen kıymetin 
yu2de yetm1ş beş ni bulmaz 
veya s t i ııte o ac ğına 
ruchanı ol n d ger l c klılar 

~u u up u ların o 
t aı n edıh:Hf 

f."aıuund n f z 

cağına rllcbanı olan di;er 
caklılaran o gayri mvalnıl 
t~min edilmiş alacakları 89 
mııuodan fazlaya açıörı.ak 
tıle en çok arttırana ibıl• 
lir. Böyle bir bedel elde 
mezse ıbı1Je yapılamaz ve 
talebi düşer. 

6 · Çayri menkul keod 
ihale olunan kımae der 
ya ve.ailen mühıet içinde P 
vermezse ıhale kararı fe 
narak keodiıınden evvel 
yükıelt teklifte bulunaa 
arzetmiı olduğu pedell• 
ğa raı~ oluraa ona, veya 
musa nemen on b~f 

mü.1detle arttırmaya çı, 

en çok artbraaa İnal• 
iki ihale aruıadaki fat~ 
jeçen oıllnler için yOıd• 
ten deffap olonacak faİJ 
ğer zarıarlar aynca bOk011 

c etkahıu kaızın muııurif' 
ce alıc:.d~n tabs'l olua11f• 
m~dde ( 133) 
Satıt• 41karılsn gayri 111 
yukarda ifÖserilen 4 4 ~ 
rıhinde Trabzon icra d•' 
de j ş'Lu ilin Ye 161* 

J 
uttır ma • prtnameti d 
de tı Ll-ui• i!Aı oha•-' 


