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Avrupada 
emniyetin 
temiPi için Paria 10 [ a " ] - Poti 

par.ziyen g-aıelesi ıtreHda 

çık ve kati karar alıomasiai 
iıtemişdir. 

Maten gueteıi Fran11aın 

Str a d bır çok 11fbalı bir 
mukavelename kabul ettirmek 
ııiy tinde olduğunu iıtihftar 
eti yor ılk safhada mukavele-
nameyi ım:z.a edenlerin ulus ar 

uru unun hakemi ğ ne tabi 
olr 1 ra Ja7.1mgeldıgı söylene -
cekdir ikinci sııfha karşılıklı 

y rd.m esasınııt d y oo;.rak bu 
ıu i mukavelenameler aktini 
mümkün kılacak.dır. 

Echo de Paris gaıctesi 
italya ile küçük anlaşma ara· 
ıında mevcud münuebctJer 
dolayıaıle yakında bir ıulb 
birlıği vucüde .., getirilecegiae 
kani bulunmak.ladar. 

• 
İtalyanlara 

•• gere 
Milfuıo 10 [ a a ] - Ga 

ze ta de popolo Stresa kon • 
f cranııoın tamamen iıUhbui 
mahiyette olmayacaiını Alman 
yaya karfı bir ittıfak akti de 
mevzuu bahı olmaclıiJm •• 
fakat Almt ayanın iıtedıii si· 
bi hareket etmui de kabul 
edııt.miyeceiini bildiraektedir. 

Stampa gazdeai Almanya 
ile teırilcı meaaioın daima en 
iyibareket olDcağını •e fakat 
bu tcırıki meuinan yeni ma-
lumat ve ciddi bir esaaa da • 
yanarak sevk ve idare edilen 
tıhlukattan sonra olması icap 
edeceğini yazıyor. 

Bulgarlar 
silahlanırsa 

Londra 10- [ •· a.] iy 
haber alan muhıfıl londranın 
almaoyaoıo eıki müttefıkleriae 
askeri ıtatu muaavabDJ prenip 
ibb riyle tanımıga: oldukca 
amad bulunduğuııu bununla 
beraber bulıarııtanıu coğrafı 
v ı.ıyetıoin buıuıi muıkilit& 

ibdaa etmckde oıduiuau bildi· 
riyor bu mubafıle Köre bulgar 

skcri kuvvetlerinin her türlü 
tc.z.yidı turkıyenin ihrazlannı 
d edecek ve tür kiye çan· 

~ yrı aakeri miataka 
'' Jı ı ın tadılıni iıtemekde 
haklı olacakdır buna binaen 
bufguıtatusu meseleıinin busu 
ıi bır h nı bı ile bıilanınık 
ic b edec-rii aıütıle111nda 
bu lunmfl ktadır. 

Halkevi Baş
kanlığından : 

tilup ne nrş i .. t komi-
teaı d kı c lcıık ilyen·a ıeçimi 
için ru ~ oldan ol n ad.,. 
lano 15 4 935 pazınte •lrıa 
mı '"llt 20de hallra.~ 1 lctuıa 
_geiıueler i rica olur.ur • 

Londra 9 « a a >) -

Dün kabinenin oört sa-
atdeıı fazla üren iki 
to~Jantısından bah~edco 
deyli telgrafın dıploma 
SJ muhabiri ncızırJarda 
11mumiyeıJe Avrupada 
ve biJJıa~sa şarki Cı\ ru-
pada emniyet hissin!n 
mıntakavi bir"'esasa isti 
ııad edi 1 ınek · suretiale 
tersin_ ediJmiyeceği inti-
baıoıo mevcud olduğu 
nn yazınakdadır. BuLun 
içjo avrupayı bir büı ün 
ölarak teJekki edecek 
bir plan vucüde getiril-
mesi .Uususi te•kik edil 
mek dedir hudutların 
bozulmıy c~ğıoa muteaı 
lik hususi bir beyanna-
me neşredilmesi ~ht~
mai vardır. 

İRTİHAL 
Bir yıldan beri, mübtela 

6ld11ia llastahkdan muütarib 
ela• eaki tapY baıkifabi tem;z 
kalbli, İJi ablaldi hemıebrimiz 
6a1 HIHJİD nihayet düa ak 
ıama doiru ıözlerini dünyay" 
kapamııdar. cenazesi bupn 
önleyin, kaıabalak bir cemaat 
marıfetıle kaldmluak namazı 
ortabiaar cımiinde luhndıktan 
ıonra bütün kendiıini &f\tea 
doatlarının, arkaılanaıa ıöz 
yııları ıraaında medfeai el:-e-
diıiae ."te•di edimitdir. aileıi 
erkiaıaa taıiyetlerimizi beyan 
ederiz. 

GÖRÜŞLER 

• 
sınan günü 

Trabzon bılkeviode 9-4 935 
sah fİİDÜ 5kşamı büyük HD· 

tkar Mimar Sinanın ölümü -
nüo 347 inci }'tldönümünden 
ötürü büyük tezahürat yapıl • 
mışdır. VaH, Halk fırkuı. be 
iediye başluınlarıle beraber 
büyük bir kalabalak 11lonu 
dolduımuşdu künüaün yanına 
Sınanto n:.uıllım B. Jbrabim 
tarafından elle yapılan büyük 
~ir resmi •s lmışdır. Saat 8 
de Lise tarıh muallimi bay 
Abdullah kürsüye çıkmış ulu 
san tkarıo hayatı Ye eserleri 
hakkıod& 2'eaiş izahat vermiı 
dir. BiJhaasa sınat aleminde 
Türk ökeıinin gösterdiiİ bü • 
yük varJığı anlatmış, Sıoaoın 
adını aaygıyle aomışdtr. bun 
dan ıoora .... dinleyicılere çay 
ıunularak toplanhya nihayet 
ferHmiıdir. 

FINDIK 
Fıadık ]liyasaıı isdeldıdir.dün 
6or11da 23,5 kuıuşdan açılın 
fiat 24 kuruşdan kapanmışdır. 
mevcud mal tüecar vf!iıto\tc ı 
ar eliade bulurıduğllDCHı fiat-
ların yükıclmeıini beklemek· 
tedirler uucı ıhraç edilecek 
bet bin çuul kıdar liç fındık 
tahmin edilmektedir • 

YUMURTA 
menimin bıılamaıı dolayiaile 
k azalardın ve bazı iç viliyd· 
!erden piyuaya mıl gelmekte· 
dir· a•rupa piyasalarının nok-
ıa nlıia yüzünd~o fazlı m;ıJ 

ihraç ~dilmeme~tedir. düoboru 
da yun: urbııın lnui otuz pa· 
raya kadar muamele ırörmüş • 

1 dür. 

- ~UYUŞLAR .. 

Belediye Bş, na açık m ~ktub 
Yazan: CEVDET AL AP 

BeleJiyemizın iyi yürekli 
Ba,karu bay Kadri A-f rıucle 

Bayı mi 

Ben bu yazıyı bir •çık 
mtktub teklinde fcmı kah•e· 
ıİDİD mermer maaaaı üzerinde 
yazarken, ıizin maroken kol. 
tuıa gömülü, yenice ıigarnı • 
zın dumantaqıu bayava püfür· 
tetip ve bay Temel Nücilmi -
den kalma buılu camh ceviz 
ma11atıın arluıında «yeniyol-• 
un bu •lltünlanna &'ÖZ ıez -
dirir durumunuzu, ve ıo:ıra 
bu açık mektubu namlarına 
yasdıjım t••ııf at, park Ye 
ıair belt:di1e itlerindc çalııaa 
aylarca ) < nnİ)lt, ücret ve m 
•ıları Dı alımadıkJarından ötü· 
rQ ac yatan, butalarına ilac 
•eremiyec, ellerini göie kal • 
d,rmıı Tanrıdan meded uman 
itcilerimizin yürek ıulatıcı 
du · u mi arını, ı.ılanıtlarını, fe 
Ul IODH, toplantilarıaa devagı 

eden, bütçe Dıerinde göı. ye 
kafa yoran iiyelerimiıın de 
ayrı ayrı lıteadi kendilerine 
ait durumlarını gö:zümüo önü· 
ne retiriyorum da bütiia tan-
zifatcılar, bütün belediye it . 
cileri, memurları Ya sairelerin 
ceıı yana katınıza şu cliJekler 
IUDU) oıum: 

Ey bay baıkınımız, ıu 
ıorumuza karıılık veriniz. 

Kırk ıekiı. saat gıda al • 
madan demiyoruz, ı'gara iç -
meden durabilir miıiniı? içi· 
mizde öylelerimiz •ar ki, yev• 
miyfıini, ücretini, aylaklarını 
aJmadiğa ve biç bir yerden 
de on para ödüııç bulamadıiı 
içia kark sekiz nal kuraaiı • 
mıza bir dilim ekmek iİrme• 
miıdir. 

Maruken ko:tukdın Julle, 
-Arko11 ikide-

TRABZON KORDONU 
Belediyeye y,3rdım anonim 

Ş 1 R 
Yukariki satırlar bundan 

beş on gün evvel kaleme alın 
mışdı. Ve gözüme ilk ilışen 
( asri liman yksuıluğu ) benı 
bu şekilde düşündürmüşdü. 
Haıbuiu Trabz.onun; kedıkka
çıran ve adamııır n farelerıni 
" yanı veba ve kuduz mikrop 
meni> 'harnu ,, ve sabah eza-
nı zamaoJarıuda " bet ,, gak 
gakl ı ıyla ansaoın t th ı bab 
uykularını boz o \'e ksçır o 
mabsu at ve mezruata da kım 
bıHr oekadar zararlu veren 
karialarıoı ıfna ve uı1ha et • 
mek, b zı yerlerde çok p.s 
ve fcnt1 ~manzaralar arzedea 
aıım ve kanaJız sıyon ışlerani 
baıarmak 1 fcık.t memlekelıa 

hayatıyetı mt.aabesınde oJan 
111 ıhtiyacını gadeı mek, elzem 
yo!J rı •çmtk ve tamir etmek 
gibi ehem ve mübrco ibtıy•ç 
!ar kartta.oda " teıc h o 
kordon yipl!ma1ını 01111 dü 
4üocum ? vt: yıa palım ,, dıye 
bır ıtıraz yuı..ıchmıydım, Çun 
kü aaal ma.ksad memlclıt tın, 

asri, f nni ve sıhhi bütün ıh· 
tiyaçlarıoı tesbıt edıp ışe bı.ş 

lar en bunlu ın ht:bsıoın naıh 
taç oJaugu •auaat mcnbaıoı 

bulmakdır. F auedeJim kı 
memleketin ıktıuai vazıyeti 

ehwaır. ve ~ukarıda iıab edi 
len ıeiulcıe bır auoo.m ıırke 
tiu çık rdıi• esh.cmı alacak 
ııbıııye .er bulmak müşkuıdür 
nuou böyle kabul etmek lazım 
ielıe bıJe hıi derecede ad 
ettığim kom.ıyoolara yüıde 

bir tcberru'ua 20 - 25 s .. oe 
devam etmesi bütün ıhtiyaç 
hıra cevap verir çünkü Trab-
zouuo vasati bar hesapla iiç 
milyon lıratık fınaık ıhrıcata 
vardır buuun yüzde biri otuz 
bın lıra eder. 

Bılumum tüccar ve eanıf 

ıle bnlüo dıicr rencber ihaJi 
imızio ve me murınımızın yüz· 
da bu lerJDi de 15 - 20 bia 
lira itibar edersek iıtc ııze 
ıenede 4o - 5o bin hra ki 
oa ıeoede dört beı yüz bin 
lira demckdıc. 

Evet senede 4o - So bin 
lira bir para temin edıldıkteo 
unra bu para memleketın her 
ihtiyacına cevap verir ve trab 

Londra'da 
Londra 9 ( A. \ )hı~ 

sabah londran ın bir 
nıabaJle inde hava taar · 
ruzlarırıa koruma iç:n 
bü} iil bava manavtaları 
vapılmı·dt~ bfr ıa))are 
filö.,u ınahal üzerinde 
dumaı.1.ı meşaleler atmi. 
ştir bu sırada ma 1'eli 
~ alihı ahıner t<'şkUar laı ı 
balk n1ah7eulcre \ c ha. 
zırlanm § olan tahaffuz 
ınalıaJJ rine g· zl r ı .) • 
dir • 

K E T İ 
1 roa yalnız on ıene dtj'il belki 
1 bu şekilde bili fasıla ru\:>u 

asır; evet yirmi yirmi beı tene 
çahşmağa mübtac ve mütefck 
kirdir. Sen~de elli bin lira 
irat, :25 ıenede bir milyon iki 
yüz bin lfr1t eder ıenede kırk 
bin lira irat iıe rubu Hırda 
tam bir milyon lira demektir. 
Sonra yüzde bir hatta yüzde 
iki ins oı ne teıir yapar? 
sıtdığı maldan bilfuz bin lira 
alan mlıst .. hıil memleketi içi• 
yanı yıne kendi mcnfaatı için 
ç1 anp on yerine yirmi lira 
verse uoki kıyamet mi kopar? 
ııyda yüz lira kazanan bir 
esnaf bır veya iki lirayı; ıyda 
beşyiiz hra kazanan bir tOc 
car on hruını memleketi• 
imarına verae sanki ıflasmı 
cdeı? yoku ticaretine kaı.aa
cıoa nakiaamı veriı? mubte 
rem ka.-ılerim temdıbinefea et 
rm yoı um miaal göıtariyerum 

ve arzı eJiyorum 1• • 
karıda her ay için bet Jira 
yani ıenede •ltmıı lira nre • 
cciımi vad •e taabhi\t etmiı 
dım ioaaf buyurulıua kaıaJa 
rıyle köyleriyle beraber k.oı • 
kocw 'frabzon_a beıum ııbi 
bın kiıı çıkmayacak mı huJun 
muy cak mı? bın ~iıı aJtmt 
tar hrıdan işte ııze altmıt 
bin lira bız üç bet kıııa .. 
çok büyük f edakirhklar yap 
maaıaı de2-ıl esnaf, ahali, tüc· 
car, memur tehirli, Ar.öylü bil 
tün Tra uzonlularıa kazaacınaaD 
likkaı ) ü1de bir fedakirJık 
göster metcrıni istiyoeuz Y6 ba 
redakarltkl rın rubu aaır ta 
madısinı dilıyoıuz. 

Şimdi art.ık ıiz de kanaat 
hasıl etmışs uizdirki maamDl 
hakat Tr .. bzooda 1eoede elli 
altmıı bin deiil hatta yGı bia 
lira toplamak işten bile dejil 
dır; bunu bıJafarı. 2 S ıene 
temadı ettirmek Jiakal birmil 
)OD ıkiyüz cUıbin Jıra azami 
uç mıJyon lira demektir baau 
bız vasati olarak bir buçuk 
mılyoo J ra kabul edelim, bir 
buçuk mil10L 'liratrabzonun Li 
man ve rıhtam haraç olmak 
üzere· bütün ibtiy•ç.larına ce 
vab verir. 

R.A.D. 
nrlusı var 

Fransız 
kabinesi 
l\uı 9 ( .\..A. )bugün 

toplaneın içtiıuainde«n 
~onrd nr ~redilrn resmi 
tebıigdt~ d ~n ili v or kika 
tJjne mu...ıhııır~ıı stresa 
n> c ·nevred~ te 1}· 1 k ol-
u nacak nıe~t'lerle uğraş
nı·~t ır . franE>z L(lşbaka· 
ıı ile d; 1rı i§leri baka· 
:ı lıu toplantılarda frn• 
n>ıava tc.n~il tıfeceklerı
dır: 



mz:w ı 

Görüşler Duyuşlar 

-Baı tarafı bircle-

ıiıaranı elinden at, ~ırk ıe • 
kiz ıHt •izına bir lokma 
ekmek etmayan, kırk ıekiz 
11at dudağıoa bır sigara tak· 
mıyan bizim yerimin, kırk ıe 
kiı. dakika s iıara içmeden 
kendinizi lcoyunuı, ve bakınız 
ki, biz ae durumdayız ve bu 
bajmıımızda haklı değil mi· 
yiz? 

Bizim iyi yürdldi, ıevimli 

baıkaaımızl biz biliriz ki, be-
lediye kaıaaına ancak diıli 
memurların iki ayda bir ala 
biieceklerİ kadar p• ra ~İren 
ke1ad aylardayız! ve bize di • 
yor1ar ki, belediye bizlerin 
lıakkımıı olan günd~lik ve ay· 
lıklartmııı verebilmesi ıçın 
bııkan bav, bir tua cdib bir 
buyruk buyursa bizim gibi 
Jokıullaıı da sevindirmenin 
bir yolu bulunabilir! Biz bliriz 
ki, 8. Bııkan bir içlenerek 
« BonJan sora itcilerin hak 
(arı verilmedikce ön aafdaki 
memurlar maaş alamaı! »kılık 
h bir buyrultu çıkarsa bizleri 
de •eviadirebilir, ve gerekli 
olan da bu olduğu için bunu 
ıiı batı•ızdaa dileyoruı ... 
röziiıözu Bizim kuş~ umuzyok 
ıizia de kuıkı~ nuz olmu•o 
ki, ne be ş111 ayak, ne ayak • 
aıı bat:! baki dileklerimizin 
kıbalünil yalvarıriz ı!zden ..... 

Belediye tanıiiaf atcılan 
•a İfcilerinden yana 

Bu mektub• yazaa 
Ce•det Alıp 

Zayı şahadetname 

Trahr.on zaaoı rüıtiyuın 

tlea 330 - 331 aeneatnde 
ılm11 olduiu• şabadetaeae 
mi JaİP ettim ,eaiıini alaca .. 
tı•dıa eakiıi•ia hOkmü, yok 
dur. 

.zanoı mnltallu-'ntle 
Malamui:l Pa•in 

inşaat 
eksiltmesi 
Evkaf idaresinden: 
Pnar kapu mahallesinde 

camii ıerif civarında Lain 
evkafa ait furun b:eşifname 
ve krokisi mucibiDce yeniden 
inıa edileceğinden on betgün 
müddetle müoakıuya konul 
muıdur. ihalesi 18 nisan 935 
perıembe günü saat ondöıtde 
evkttf idarcıinde y11pılıcakdır 

iıtiyenlerin y6zde yedi 
buçuk teminati muvakk:ate 
akce eriyle beraber evkaf 
dıirrıine ıelmeleri ilAa olunur. 

3-4 

YENIYOL 
m 

Askerlik şu 
Piyade "" mıızika sınıfından ohıpda ~ilah altına 
çağrıl"c~klar ('V\t~lcr ilarl edilen \.P ~{vkc tal.ı o~
anJarın nol\.di bf'deJJeı i 20 uisan·935 ~ünii c,kşamı
na kadar ve j todarmaları11 l l n;san 935 akşamına 
karlar kabnl olunacağı iJan olunur . 

İLAN 
Tapu müdür1üğüoden 
İıkender paşı maballes'o 

den bir bap hanede b'ssesi 
olan ve eski kayitlarına naza· 
ran da papuçcu oğ1u kın 
zebranın koca11 olduğu anlaş· 
ılan Rıtıdın ve yuvarlak n&lu 
mustafanın kızı alduğu tebeyy· 
ün eden as'yenin evladı ahfa-
dı babası, anıı sı ve ecdadı ol· 
makaıza bili varis ölümleri 
dolayisile mezl fır biss 0 nio ma· 
blülen maliye hazinesine iot • 
kali tazim geldiği ihbar edilm 
es:ne ve her ikisinin s'cil nufus 
kayitıarı bulun mamH1aa ve 

harken yıpılan tahkıkat ta da 
vereselerı olup olmad1iı hıkl· 
ınd malumat clJe cciilc~mem· 
esine binaen ilerde bir güna 
h k zayi olmamak üzere hud· 
ut v~ evu.fi sairui yukarda 
yazılı hanede asiyeye ait 
3325 ı~bmile raıide ait 504 
sebmin mahlulen maliye hazi· 
ceıi namina bpuya bailana • 
cağından ö ü rafit ve uiytnin 
v riıi veya bı şka bir turt:tle 
bu hisselere bak ve temellük 
iddı ı;ında bu!uoan varsa t r· 
ihi ilandan ıtıbaren 15 gün za f · 
tnda trabıoo vilayeti tapu mü· 
düriyetine muracaııt etme 
ieri ılan olunur . 

müzayede temdidi 
Mahallesi Sokağı Nevi M N~ T. - - -
Eı Sıra maiazalar mağaza 141 E. 

« « c 222 R. 
« « (( 148 E. 
« « (( 142· 143 n ,, " ,. 117 n ,, « ,, 113 n 

Def Jerdar l tk tan 
Yukarida cins ve sair evsrfi yazılı gayri menkulatın icar müzayede 
ıinde talip zuhur dcııed·tinden veya h ıddi layık görülmediğinden 
14 4 935 paıbr güaüne kad;1r on gün müddetle temdit edilmiş· 
tir talip olanların yüzde 7 ,S dibozitularile aaat l O da defterdar· 
hkda toplanacak komisyona murocoatları . 

u temdidi muza ye e 
Mahalleıi Sokağı Nevi MN. K.MU. T· 

L· 

• n Ana 71 M. MN. 7/ 'Jl M 
lıkeoderpaşa Dabahyan Hane 400 E 

DEFDERDARLIKDAN 
ışbu gayri menku!un yevmi müzayedesinde talip zuhur etmedi· 
i'inden 14 4 935 pazar gününe kadar on gün müddetle temdit 
l!dilmiştir . hlipolaoların ~ 7,5 dibo:ıtolariJe birJikde saat 10 
de defterdarlıkda_ toplanaıcrak komisyona n: unca tları . 

Pazarllkla satış: 
Mahallesi Mt:okıi Vak fi Cı11si 

Btt•tepe Bostepe iataorı Tarla 

" 
)) tt hane ar.ası 

Hasan ağa Hı n ıga huan eğa arıa 

.tyafilbo A:v f ılbo kudreteyn » 
Yenicuma Yer.icuma yenicuma kahvehane 

ve bahce 
ercloğdu bahçe ' T ekfuTcavrr Tekfurcavır • ' Vak Fi kebir Sırlı Şarlı tekke 

Evkaf idaresinden : 
Yukarıda yazılı gayri menkuller temlıken satılmak üzere artırma 
çıkarılmıştır ibatesi 10 4 935 den itibaren bir ay zauoda poza• 
rlılda yapılacakdır. talib olônlarıu evkaf idaruine relmeleri. 

HEYETi 

Trabzon 
UMUMİYE İOTİMAı KARARLARI 

liman ·şirketi meclisi idare Ri asetinden: 

[ 34 Heıar unuine ait umami h•yd içtimaımız 27 mart 935 çarıanba günü ıaat 14 
Je Tabzon Hdlkeui 13(oıunrJa iru/c.1J ederek atideki rr.ukarreratı iuihaz etmi1di11 

l -:- Mecliıi iJare ve murakıp roporu ile bilanço r1e kdr oe zarar ~edıJcli ayn•n ltab11l adil-
m·, ıJe 1 mart 934 tarihine/en g hcız.iran 934 ta•ihine kadar mecliıi idare •~altlı ifa 
~denıki zotan ibraları kabul eclrlmiyereh cligerleri ibra olunmuıdu~. 

J - Mecliai idareye intihabı laz.ung,./en ı:ç az lİria ; H ıc'kadı oflu Mahmud Tahıin, molla 
mıhmet. o.ııu Süleyman sucli, l}aİZ oq'u Haa'"n t.:ılip ·nt·hup cdrlmiş ve O.) da dört iırtimadan 
~ada.11 ıçııı ll~~ilmr:mek ü.ı;ere re;ıin h 1khı huzurunun )'irm;,azalar hakkı huzurlarının de onbe 
ıer lıraya tenzrli kabul olunmvıtfur. 

- Şıtku mr raY•ılı tf•no tnc.lıı)- kır'ı '{ !I fıC· ti. toptıl _;. ~. Ali riza İntihab olunmuıdur. 

ı' 

2 ve 20 kompr'melik ambalajlarda bulunur· 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

llğin timsali olan @ markasını arayınız 

~ 
-----------------------------~-----------
Mek ep . . 

ırı e sil e . 
1 

MA \HiF MÜDÜHLCGG\D~N 
Gresu n Vılaseti merkez• gr zi prşa ;ı~ mdıtebi. drsiltme.) ofu j~ 
t mir edilecektir. keşıf 4500 lir dır· i tekliler Tr bzon uı••' 
müdürluğüne basvermahdır • --- ~- 2 --" 

Ki remi . ktarması ve çinko oıul< 
ılll mu na sası 

İthalat günırüğü müdürlüğünden: 
Trabzon gümrüğü 2 ı yılı ambarın 51 lirn 4 l kuruş keşifli kir~: 
mit aktarması veçinko oluklarının yapılması mun kasaya ko1111,t 
muştur ib le i 18 4 935 güııüne müıadif perşembe güoü ••~ 
14 de .. yapılacakdır. taliplerin yüzde yedi buçuk temipatı aıu•' • 
kata ve eblıyetnamelerile gümrükte müteşekkil komiıyona 111° 
•acaatlcrı ilan olur.ur. J _ 4_/ 

kul . 
IC r ırması 1. Sok ğı nevi m.o: _..,,- , 

yr e 
Mahallesi 
Fırenk h -;~---L :ı:ar oğ-ıu _____ hsn_e __ 91 - ; 
lskender pişa Meydanı ş rkı oda 596 

" " 5"-9 , mağaza u 
115 , 
116 , 
114 , 

Ev k sıra m ğaz lar " « " " (( 

Ça şu 
Kokaya kö. 
Tos 

il " 
Sıpabi pazan ,, 
Eremye pgJu Emlak 

Yuk ek mahalle 
razi 

11 
2 
7 

, 
,, 

• 
Yukarıd ciııs ve air e' s;.fı y11 zılı gayri menk;lun bir ıeJJ~e 
icarlarının temdıd nde t lıp zuhur etrLedığınden 30 4 935 ta''rı• 
ne k dar bir t.y müddetle p nrlığa binıkılmışhr tal p olaol• 
def derd rlığ mur cautları. 3 - 4 

iS1".5i:eiSJ-li3!S.ia~!B.E!!S !E~ 
ACEL 

1 IK EV 
Boztepe mab ilesinde taksim c ddesi üzerinde d n z ve doi"C 
kartı ikikatlı üçoda bir mutfakı ve ayricn ltında bır bodr1J~
t1nı havi bahçeli mazbut bir ev, bitişığinde ayrica yeni y•P1,i' 
bir dükkan ile beraber· sahibi istanbula naJdedcceğtnden ' , 
aatılıkdar .. görmek ve almak iıiyenler, u un..i ütüpane sır••10 
cümhuriyet bakk liyesine muracaat etmelidirler 

l~ı;p;ılji!;,l!ı LQB! P .5Jif2t~t:!fill;;:t:i2J·
G ay i menkul artırma ilanı~ 

Mahallesi Mevkıi Vakii _cı,, 
Debağhane Guıgun dere caddesi kişif kızı b~~ 

ıo » » hane '~ 
Kavak ıneydan Tekke F.atib callJİ ,r-' 
iç k le iç kale iç kale baoe ",;I 

» » » dükkA' 
• EVK 1 ~ 

Yukarida yazılı gayrı menku !er tel::lliken satılmak üıere.d ,ı~ 
maya çık rılmışdır. ıbalesı 23 nisan 935 sah günü evkaf ı ;i' 
ode y pıkc1tkdır. almak isteyenlerin yevmi mu yyende te4 akçel•rlylc ev' .. f idartsioe w·hneleri. 2-




