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H va kurumuna y ırdım 
etmeği unutmayalım . 

Cumartesi 

1 
2 nci KA N UN 19 3 6 

' Ye di günde 2 defa çıku 

Pil an Türkiye -
ismet inönünün 

iran arasında .. 
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Direktörü, Ba~ya:ıu::uı 
BEKiR SOKUTJ 

işini 

Eele alalım artık ! 
Ş•hir laarıtaı• y1111ıl11Jı 

Gfa ı yukarı on ıene olJrı . 
Bu harita, al•lade bir dı11•r 
horitaıı dejilt/ır • On o•ll•ı 
bin lira katlar p•ra V• /Jir 
hayli d em•k ıarfcditmclc 
•uretıle m eydana ••tirilmiı 
miılıflmmel bir eHrdir • Mü-
kemmel bir e.erdir amcı , 
ôyl4ce kaldıflı oe bırcalııldti• 

içındir lt.i, o :ı:aman bu zcı· 
nıan d'aw"m aden ınıaat ıı · 
iennin fecaat& karıı•ında , 
oarlıfıyie yolılatu hemen mlİ· 

•a•i ıılhidir • Malomytı, ıeh· 
rın ıımdiki halıni 6Ö•l•r•n 
fııa /uırıta, in.acıt balumınılan 
bir ıey ifati• •lm•:JI • 

Y opılacak Şehir plci:n•na 
eıaı ue mHnd ıeıkit etıin 

ciıya yaptırılan ıu harit• , 
dediiimı~ 11ibi oft beı ôin 
lıra ıar fedilmıı olmaıma rat-
men hullÜR laif blr f aytl11 
temin •tmem•kte , flC ıonra, 

t uaön , .. , ••• ' yarın /Juraıı 
aerkcn • parça patftl harap 
ua periıcm olup ll•tmeiı.tetlir! 

Bu Şehir için , plan iıi· 

nin ne bıiytik hır önem to.ı•· 
dı;ını ôıtmeyiz. lci telıratia. 
maea hacet uar mıdır? •• Son 
bır kaç yıldan b•ri inı••t 

namtna ıfl~n•n hatalar, •a~· 
makta bıtmıyecelıı den.c•d• 
fjO/uıtur. Yı pılen yanlııillıların 

nıuute ııetirdııi ve ıı•tireceii 
zarorlor okada.r oicr'dır ki, 
uzun ı;amonların bütft!leri 
kabıt d ııi buniarı tartamı. 

~ocak , tutfe kuuıuıtıyle ba 
hif ) okton m~şdan o.lan 1-ü· 
ruz.ter& temı:ılemeie imklın 

ue fırıa.t bulunmu, oio.mıy11lc· 
h.& , 

Demek oluyor ki, Trabıo· 
na fÖyie oır çekiduzen v~ril· 
mek ııtcoıldıgı vakıt, yıkıla 

mıyacak çtşıt çc.şıt eoıeUeıle 
karşılaştıgımız anı ıııacak, an 

lkıılacnk .. mı. , çoktan da lf, 
ıften ~eçmıt olacat.tır.iSu ha-
le &öre, piar.1ız ) wümck, 
ıehucıuk b kı1D1udau çok, 
a11an pek ço~ a r a ıh uir du· 
rumdur. Uyıeuır de iliÇ D da 
ruyor, n ç n p aosı:ı yü: üyo• uz, 
Artık onu oa şc~ kuı ul bı!lr 

oeail mı ? Oyıey.a, bütçeye 
t bs·a-.t koıımnş La, .mütehas· 

10 uu cel ıle ılaıuu ış ? Eier 
Öyle Oı a) C1ı , hı1.t ve iÜı..11.h 
bc1kı ş ık uı ul& c.e&ıi ŞarDaya 

ıt olur cıu l 

Fak.at ne ojursa olıun p.ia 
ıı:dak ı lt bır bata ve iÜDah 
ıılemış o.up itlmilktaıa da 
ib ıet dci&iaır Koca Trabzo · 
nu pıans 1 ,,.,.uc.ma v~ pliD 

ı ı yurumck, şebucıhK ba ı · 
li.llnoan bar cıu ycttır de / .• 

Şub t geliyor, bu ı§e bir 
012 vere1ıw rq .. 

Bckır Sı.kutı deker) 

önemli beyanatı .. l 
Aakıra = Anadolu ajausj 

•o doıt iraa memleketile Tür 
kiye araaiada mibim havadiı 
leri abp •ermek ıuretile yeni 
bu ilii ba(ı •icude ıetiril· 
m~ ve ajanı l ürkiye haberle. 
rini iraaa •latbrmaıa batla· 
•ışhr • ,..... 

Baıbakaa iımet İnönü bu 
münaaebe le pariı ajaDıtna 

beyanatta ;_bulur:!muı .. \'e iki 
ajaaııa iki memle Ae\İ yenı bir 

rabıta ile bağ!ad.Jdarl giniln 
keadiıi ıçia hakiki bir ıe•iu~ 
ıaaii olduiuını ıiylelliktea 
ıoııra demiıtirki • Yiikıek ve 
deriD evaafini yalıda.tan tın,. 

malda ınubahi olduiumaz. bü· 
yük ve muzaffer bir hikim• 
darıa rehberliii ile ber sıün 
bir terakki bamleıi rösteren 
büyük iraD milletinin r•t•J•· 
şına ait malumatı aacak Türk 
milleti için baht1yarhk olacak 

tar • Pariı r j '1Dfı ilk ir~ibat 
ıüoüade olan bu söderin 
iraa milletiııe türkıyenin mu· 
babbetlerinı ve selimlarıaı 
ulaıbraeektır. 

lrandaa mualli mektebi 
Ankara - İran Şabi dün 

T abranda iik defa olarak be· 
raberinde krtdiçe Ye prenses -
ler olduiu ha lde ilk mualJim 
mekteaioin açtlma reamiai 
yapmıtbr. 

Atatürk yeni fakültede... Süikat muhakemesi ... 
Yeni saylavhklar .•.. 

Ankara 1 O - Tarih dil 
coirafya fakülteıi tiün halke· 
yınde törenle açdmış ve töre· 
ne Cumlaur liatlıtaaı Atatür • 
küa halkevine ıeimeleriDi mü 
teakap lstıkJil marıı ile başla 
mifbr. Törende kamutay baı 
k.a111 Baıbaila n, bakanlar 
Camhurıyet haJk partiıi ıe -
nei aekreter leri ve mııatmmıı 
Afıan Dıı itleri bakanı Feyiz 
•ubammet haa •e Afıan etçi 
ıi •e çok kalabalık. blr da•et 
li hazır buluauyordy. Kiiıtür 
BakaDı Saffet Ankanın nat· 
kaadaa ıoııra fakültenin tarih 
müderriı~ ye Türk tarıh kura 

vermiıtir. Cumhur Batk•n1mı 
ı:a kar§ı ıuik:a1t yapmak için 
ıilibb eemiyet ve çete teıkili· 
Je mazaun yabya üzeyir, arif 
Şemsettin, ldriı Şaban, iımail 
ve Ali Saibin muhakemelerin.! 
dün sHt J 4 de ai&r ceaa 
mahkemeıiade . bıtlaamııhr. 
Maznunların hüviyetleri teabit 
edildikten •e ıon talıkikat1n 

açtlmaaıaa dair olaa karar 
okanduktaa ıoarı maıauala -
rıa ... birer birer. Jıtice•aplerine 
baılaamıştır. ıuçlular hakların 
daki ittiltami reddettiler maba 
keme camarteıi ııat oaa 

a, baıkanı Af et ilk deraiai 

·-----------------------------....;--..,;;;;;;;;,; ___ .....,. ....... _ 
bırakılauıdır. 

Ölen saylavıar içın 
Aakara l o - Kamuiayin 

buıunkü toplaol1ıanda günde· 
likte bu!uaan me&neler müıll 
kere ve kabul edıldiktea ıou 
ra uylavJardan Ceiit Sıhir 
EıozaD ile Necib Aı,m yazık. 
11110 ölümieri baıkanhi•adan 
teblii edılmit ve öiüleri.ıı hıı1ta 
rala11a1 bzız için bir dakika 
ıüküt • ediımiıtir • K•mutay 
pazarteıi aünü toplanacaktır. 

.Mısır da 
Protosto etti 

Aukara- Mlıır hükümeti 
italyaıa uçaklarının mışır kızıl 
ayini bomt>ardım1ın etmelerin· 
den ötütü italya hükümetini 
pretoıto etmı ştir • 

Bir Japon 
Tayyaresı 

Aakaea - Macoru Sov)'et 
hududunu ıeçen bir j ıpon 
uçaj'ı Sovyet hlldudunda yere 
inmif ye uçak içinda bulunan 
iki jaı;ob ateılerine mukabele 
eden hudud muhafiıleri tara-
fıadan yaralanmııtrr • 

J:~ ponya ile 
Ruoya arasmda 

Ankar - Tvs •j lnııoın 
bıldirdii iP e iÖ le ıoa zcman• 
larda maucorn orduiar1nriın 
kaçın bazı kumundırnlar So• 
yet topraklarına a-eçıniılerdır. 

Ankara 9 - Petrol Üze· 
rine ampaı ao konulup kor. uf 
mamoıuıa karar verilıcelı 

olan on .ekizler komiteılnd• 
ayr.i ;ünd~ to? /:;r.!'c: ı tı; . 

Tıcaret 
Odasına~ 

Ve ye 11 h~yet 
Şehı imiz Ticaret Odaa1 

hıtıhaDı salı günü oitmiı Ataf 
Saruhan, Kamı! Dede oilu, 
Mehmet hazar, Temel Nücumi 
Hüseyin Çulhaoğlu, Nazım 
Ural, eczacı Zühtü yeni beye• 
ti teıkil etmitlerdir. Heyet 
çarıamba iÜDii toplanarak 
reiı intihabını yapmııtar. 

Baıkaahj'.ı Atif Saruhan 
Aıbaıkanhaa Kamil Dedeoilu 
ikiuci baıkanlığa Hüseyin 
Çulbaoilu, mumeJfıt müfetti4• 
liiiae Temel Nücami ıeçilmiı· 
lerdır. Yetti heyete yeni yeai 
baıarılar dileriz. 

Habeşistan 
hudutlerinde 
Ankara l O Roylerin 

bildirdiiine Köre Habeıiıtanıa 
hemen her tuafıada tiddetli 
yainnırlar yajmakta Ye bulut 
ların çok alçaktan reçm .. ıi Ye 

etrafı ıörme!ı imkinıoıa 1111 
mıı olmaaı her türlü müe11ir 
hava faaliyetlerine mani ol • 
maktadır. 

90 Fransız 
Harp gemisi 

Ankara 9 = Londradan 
6 '!dirilclii,ın• fÖr• Jok••n 
Fran11z harp ıemiıi bu ayın 
yirmi•inde Alıdııniacle oe ya. 
· , , ; uf ,n J., u y 11u.ie t:tİdir , 

Boş olan Aydın uylavhiı· 
na eski garp cepheıi ııhhıye 
reiıi Dr. Hulusi Alata1, Dıya· 
ribekir saylavhiına u\u ge • 
nel e1pektör İbrahim Tali 
Öu.iörea, Çanlura nylavlığına 
emekli öğretmen Hatice önge 
ael, ZonsıulJak nylavlığıaa 
t'llki Erzurum aaylavi arıf dinç 
Çor .m aayJaYhiına emekli 
rhbııı ihnn Kurtkuı, cıkı 
aayla•lardıtn ilyaa Sami mut 
Erzurum 11ylavlıkJar1na emek· 
1i reneral Pertev o~mu ban 
U aiver1ite profesörJerındea 
Dt. Saim ali dılaaere cumburi 
yet halk partııi tSı ıkanınca 
Parti aamıetlera olarcıik c,aay 
lanau,br. 

r~ı:l:~ıa;l 
Kezalik ! 

Bir ıht.yar , yolnı~lıktan 
uıa.narck yeni 11efon mahalle 
komıuıuna mfo"f1.rli11e ııitmiı, 
hiç ıanımadııı eo ıalubıyie 
lcarı•karııycı aturmuılar ... 

Ho, beıten •onra miıafir 
ıormaf : 

_ Ayıp olma•ın ama , 
i•mini:& nedir ? 

- /•mim Mehmed , iımi 
alınız. ? 

- Ke~alılc •lendim ! 
Bır hayli konuımadu.n 

ıonra kalaoe tı•Lm ıı , mı•<Jfır 
lı•ndtaine u:ıotıLan k&hoeyı 
ne~akd•n reJdetmıı • Oa11 u 
ıör•n co ıahıbı : 

- Rıca ederim lıez.rı lılı 
efendi buyara.1nuz demıı ! 

}'. arım ağızla ! 
Zsnfli~ bir adam ahbap• 

[arına bir aıyal•t t;ekmek 
İ•temi' , Mahaiienin ~mamın· 
ılon hoılanmfu1ıfı ıt; rn onu 
falırmalı i.tememiıaede ayıp 
olac-o;ına dü,ün~re/c ıene t;a· 
fırma.,,a lcarar uerrnıı , u,a 
fmı çafırarak, Mehmed , de· 
miı, 11ıt imam efendiyi akıa· 
ma yemeie davet, ama şöyle 
yarım aeızla ! 

M.ehmed, efendi•inden bu 
emri aldık · • 

Tam ıonra, doğra imam 
efendiye witmi, , iki eWe 
afz.lnın yarı11nı k opayarok: 

- lmam eler.eli , demi,, • 
bu alııam 1•m•ı• biz• bu)'a· 
En ı 

Be1ediyede 
Dik a ör 

Son Cumhariyat ga2•t•· 
•İncie " Bır diktatör lazım ,. 
baılıklı b:r yazı 11ördum 

' me.eie Belediyeye ait Oidağıı 
için ılgılendim • Hoı , dert 
yalnız lıtanbul beledıyeaıncie 
deeıldırya ! ! 

N. imzaamı taııyan bu 
yazı , euoeıa lıta.nbula bir 
ıehre ben~et nıiJ or , aonracia 
ba krd1ahat belediyeci~ dctii 
onan işine lıo ı·ııanlartladır 
dıyor , 

Banu ohuyunca, laatarıma 
bizim Şarbay geldi , O , ne-
lere, kimlere muııdtap olmaz/ 

L elediye ictimclarında 6ü 
fıin a•a ona fatar , Cia.:ete. 
l~r fı,jfor, Dok.torfor ç-atar ve 
ni/a'lyet f•ı"ldık da kaoag .. n 

dan flkiı oe geldi yıne oııa 
~atciı • Bereket uera.n ou:.ım 
Şaroayın •ın ·rterı Öyle koıoy• 
ca bo.ı;u,at cm•ınaen aı: ıı l

dır • ~n ııda•ıti ue h.dctetli 
çatrı ta raa buc o , yaadmın 

' '"ura o.gtz11gmı tniilaOGl~.tn 

a u d ı Larc cua•ma •ıkııtırır 
"" R IHillldeJııni • Gcmdi 

" .ıtıtemt ue a ı t:tmea~ uğra• 

''' • c.ı1or böyle oımaıaydi 
ŞurlJa)'ımız. fORtan çöpe dö_ 
mu cıi • 

tSa kada.r fatıı lar kcırıı · 
11ncia ıı 11örmeR. belki haki· 
koten de zordur. 

Ôyce ya hr.ı,ıi bir Ata 
•Özü ua,dır " ı..,,ı·r 

g çocuıun 

et>.111 fazia o luraa y.ı llOZ.U 

kör, .)'a bacag~ topQl olar ,. 

derıer, cloiru dar. ınıan kimin 
çatııın.ı mutıaOele eaeyım 
derken aııl ııi ıhma[ edebıiir. 

O lıa.tde ne yapmaii ? 
Ek11'uen: göre göre •u•malı, 
ıitcayet etmeme,ımı ? 

Oyle y a ş kayet etmemeli 
bektemeii l 

Şimdi '" yazımdan biz.im 
Şuroınm fOR keyiftenccegmi 
ıa1amın edıyurum,anc:ık Cam 
nurı)'tııdu olıa.duaum yazının 
•011 tıkraa, u_y,uın ıöyıe : 

" Eyı oır netica elde et· 
mek için iıtanbulu HUen bir 
beıe ciıye retainın elıne 11enıı 
bir aela hiy et verecek kadar 
bir f cdn&aı •t w kadanmalıyız 
kaioınde aşh ta,ıycm blr dik 
tatöı un h er ıeydarı d aha fay 
dalı o tdugu ıa inaı.aıalarda
mm ,. dıye bıtııor , o h'lld.e 

Ruhum benimle oldakca 
bu ımani• bf!rabet 

Üç yü.z; una, dört yuz. 
aenc, b21 yiu aene bekler 

Ş .NASI 

Uıagın bu hali , imamın 
nazarı dıkka.t ıni celbettiıi 
l fut iormuı : 

- Mehmed niçin 
konutıuyor ıun ? 

öyle 

a:. Biz.im elendi • imam 
efendiyi )'arım atızla çnQ"ır 
dc. '-i i ,fc; ! 



t 
2 Sşfa 

Dı arda Türkiye 

( La Bulgarie ) den 
Eıki ~vııstury bak nı 8. 

Augu te Von rd, yu rd ki 
bışhk lhnda odern Türki· 
yeei i ki~afıaın tetkikine 
uredilmiı olan ... bir Eıer 

neıret ittir. 
Modcr r·rkiy İD d Ya· 

Jannı örmek husu nada bay 
Von kralden d b salahiyetli 
bir kimse bulmak zerdur. Mü· 
ellif h y tı ın büyük bir kıs· 
mı ı Balk alaraa • yıkı 
ş rkta reçirmiı; Anupa aa•a 
şı tla ıoara ca Sofyada A • 
v111turya orta elçiıi olmuıtar. 
Vo Kr l, Türkiyeyi hakika 
ten esaslı bir ıurette tanıya• 
bir kimse telakki edilmekte 
dir. Bu ıon ıeaelerdc de An · 
k rada Avusturya o t içi i 
ol r k b lu m k hasebiyl 
Genç T rk • Ca hüriyetinhı 
ıukişafnu aad yerir. de t tkik 
etmek fırsat ye imka mı bul 
muftu · Fılhakik c~ ri az 
etutler ve m ş hcdelerin a 

ulüd r. 

Kıtap, o der" ı ur k ycl'i 
bütün v lar ocı oirını 
tefen tiyle tel k eden 22 
b ıe ynlm11tır. Yazg n ese 
rine, Avr•pa a y .şı ıaoıııında 
Tirkiye in aruz k ldıiı mağ 
Jubıyetle b ıl Jıp uatefa 
Kemal Pai••ı zebuıuau türk 
müd f ıuıın kuruluı•nu ve 
Osma h lmparatorluiuaua ni· 
hayetiae crmeıini aalatıyor. 
Bu mey oda da a 1'24 den 
itib~reD •eırutiyetle ortaya 
çıka meıelelcr, bükiimetıa 
:...efor l rı ve aaaat Ye edebi 
yat1 tekiaülleri HDHlada 
yol ldıld rı yeai ialilır.ametler 
ço dık~atli bir ıuretto iaco 
leomı§lerdir. 

Yeni hiikiimet •erlleziaia 
An r da kurulm ıı, lutabıa 
bu u i bır b"'bıının mevznuııu 
tc kıl etme t air. Orci•y , 
genel h l.i ' 1 ürkıycuıo ıç 
ve cıış siy saıl gbi m aeıel re 
ayrı n o bııleı ııe ayrıc.:a ali 
ka vericidırler. 

1935 tarıhli 
Vahdet '" Halep ,, d D 

K dus - Bağ 1.tt n gele 
kayaağı ağ-lıım hı '1erl re 1 
re lr k ve Hic ı t ükii etlen 
sıkı bir ittifak kt...t ı"lerdir· 
Bu itt f kın es sları ~·ı ad 
delere dnyanm ktadır : Ted • 
fıi ve tecHüzi bir il kcrlik 
ittif kı, müşterek ıefi-' r ve 
murabbası r tayir;i, paranın 

teYhidi, prsııport ve ü rü 
iün ilgısı, le risett "ıhdct. 
Suiy , imp arator/uiiur. a ilti · 
h•k i~in iuar edtıcck ! 
Arap/ık yeni bir f Or-.flie 
luıyatcr kr:vuş cak. 

B ğdrod - Bur da çık n 
( Ehr k ) Gezetes.Dia erdıği 

oıaiiim t gö e ekı rıyetle Cıd 
dede otu• n ve r 't işlerinde 
Jogıltt:renin en uüyüa: müte • 
h asi rınd n • yıl n Mister 
Fılipi, Cıddede ~ bul elt•ği 

\tir Fı llS z gactesi muh~rrıri 
ne şunl n söylemıştır : " lb 
niaaüu J, Arı p y ram adasrn t 

unt"'z m uvvetJi ve zeogın 
bı• d vlet 1 pabilır. Kendısıni 
büyük bir r p imparatorluğu 
vücu e getirmeğe tevebbüs 
edıyor. Avrup y kındo ba 
imp r torluğun vücud bu u • 
ğunu erecektir. 

Surıye, her h ide, Lu i · 
puatoıluğa ıltıb k e ılecck.tır 
Y laız lb issuudun endıai 

Suriyeyi iıtemiyc cek, Surıye 
bu devlete iltihak olunm k 
içia iarar e eceldir, Ve bu 
ıaretle Ar p!ıh yeni bır şe • 
refli ~a) ta k vuıac ktır, Su· 
riyenin yeDi devlete i1bhalun-
daa ıonr Ira , Manayı Er • 
cien ve Filistin onu t ıp 
edecektir. lbuu uud m~ eye 
ıittiği gün Arap mılletler•Di 
kur•arm k iç1n ııy&o ett gıni 
ıöylemışli, kendısi bu düşün 

ceyi &erçe le tmnceye k dar 
ç lışac kttr • 

H beş 
no a v 1 ! 

B Y Von Kraı' •D eaerı ıa 
d k Ankara 8 ~ Habefıataoıa 

ece ço caz p bir okuma 
zev i veı en bır iutt p oımalda pariı elçisi mdıetler cemıyetı 
k l ae yeoı bar ne.ta vea ınıt vo 

l)Or, ynı zam oda mua .,. .. k k italy nkırıo ş mal mıot lf.o&Sıo 
sır 'ur ıye ha kında. tamnmca 
ulhih ol n malumat ve bılai da habe kuvvetlerıııe k rşı 

ld • zehirli b zler utlaodıld rın· 
e e etmek ııti)eııler ırıa kiJ• ... dan b bislei'ı ıh il eden bu 
r.n dli bir >ol gö&lc:dci v zıfe· hareketi r h k ınd t hkikat 
•ini de öı mektedir. ~---=-.;....,~;;;:.:.:.:.~---.!.._;y~apılm r iıtemişfü. 

1 

Fon 
A UT 
A .. kerin 

pederime hediye edilen ~ki at 
t n maada paı a olar k Teri . 
len 50 t ler, cem'an JJ4 t ler 
evv Jki 22 taler 7 iros, 9 
pufenık bundan tarhediluıco 
91 • alcr, 16 groı, 3 puf enik 
b Y bi b ıya borçlu kahyo • 
rum. 

F 00 Telbaym - herif ıen 
delirdin mi ? 

Yust Z nederim bor 
cum d ha f z\adır l"•-· 

k . , auıa yaz· m .... M kk ... mure ep yo tu ben 
bunu ıize tamam"• • _. 

1 

.. . .. oneyeme-
C k• , bari 

ı. ı.ı • , li i 
·z 

TalH1: 

ııhaız .. Kiıki beni lu stanede 
gebermek üzre terketseydiniz. 

F OD r elba m - Sen beni 
ae zsnoedi) o~Eun ? Bnaa 
borçlu değilsin, seni hıoıdıkl 
rımd o bıriae t nı.ye etmek 
iıterim. Or d buradakinden 
daha f zla rahıat edersin. 

Yuıt - Size hiç borçlu 
dcyıl miyim ? Hem beni çı -
karm mı iıtıyorıunuz ? 

Fon T b ym - Çün~ü 
SGDa horçlanm k ıatemiyorunı 

Yust - Bucun için mi ? 
Yalnız buı;un ıçın i ? Her 
h ldc ben ı,z bo çlu) um, J. 

t 'z l_.. 1 G1 çl" 

~· n 
• 

'P ~ 
1 

? 
" 

Ank r 8 - Yun n Su 
bakı-DJ umumi bir harp t kti· 
rinde Yu ni tanın al;c""ğl 
v ziyet h kmd şunl. rı öy 
leı.-11ştir. Sulbu s mi t olarak 
temenni ediyoruz f kl\t ihtılif 
genişliy cek oluıs Yu en • 
hm milletler c miyeti üye i 
ııfotiyle ke diı1nP. d rn 'i' zi· 
fcyi y~p caktır. Aıke•i tc ~ki 
lituı:nzıo ~.u~r bulunma ı için 
her şeyi Y"Pı'o"nı. H :ı:ırhfıl • 
rın en k•sa bir :ıamandn biti· 
rill':ceğini ı:ôyleye biliri 

•• on 
Ankar 8 Res i it ly 

tebliğine n z r n italvnn lop 
cul n m kalie in C"'DU un 
bobe kcemmüllerini bombar 
dım n toıi ler ve bnva l·uv-
vctlcri de dolo üıeriude uçu 
lar ve ko'- angı gölü mmt · 
kasınd bombnrdıman y pmış 
1 r dır . 

v ş 
" 1 

Anltıır 8 ~ Cem ve ş'şe 

ithal re min.n tırtbrılm ıı h 
kındaki b xnl n lurnu li 
yih sı k mutay vertlmiştır. 

Beled ye encüm ı1 

1 

1 
h ' • 

Ank ra - 8 Royter A 
j ıı ~Mı ır liby l:ududı;nd 

320 kilo etre •ıuulu d 
fa:sıla ıı k Ji tel ~şebeke?si 
vcı bu ebeke boyoı;ca. mitr. 1-
}0du it ly a k r koli rı teıiı 

edild ğ-i ve dernd deki it lyım 
suel f diyeti in rllı" ı bfo a· 
zi ve tobru e uçaklar •c bir 
çok muhımm t çıkaflldığı bil-
dırilınc ·tedir. 

g v! 
Aok a 8 - K hirerle bir 

ingj z z ıtını bir ao ·ak ü· 
pü ücüel!nü ö'dürmui üzerine 
fi ıv rsıl liler } eni en g ~v 
ılaD et i~lerdır. 

ını .. 
An · ra 8 - Af g n dıt 

ışleri akıanı Ser da- F eyz 
Mub mmed H~ l·u gü ıh
b.tt cnııtmlerini ve etnograf· 
y ı.ıı s e b11ike\İoİ g(\zmiş 

tar. Kabıl büyü· elçiınız mis 
fırler şeref e marn: ~·G kö~· 

kirde bir ögle zıy fcli v~r. 
mışt r . Bu r. kşa?Dda Afgan 
elçil g nd bı k m %iydeti 
ver c ve bu yemt: ı bir 
k ul i kip edec~kt!r. 

e 

Etfayiyc efr <lı c 1 c ~ lb seler n 
eksiltnıe&İne iba t'" gl u p ~ k. l•'' ğ nda l k::s !t 
menin on güu müd< < {t uz ğı 't' ı~ ıl( ı n 
17--1-936 cu a giinü ... at 14 de f;c J~dıvP f'll· 

cümenine muracauJ 1 nrı ıJar oıuııur . 

r o 
• 

11• re. uv • esr. 
Beledıye enciimenind n 

Yefil yort önunaen Ş m• ÖlEli onunc her.dar olan yolun 
1574 lir 50 k .. ru, bf'delı h-ş f/ı p ·rkc kaldırım ve 6~8 lira 
16 ı u uş beaelı kf'ıifii hdon trotu•ır rlarının tamirı onbeı gün 
müd et ' f k eh .. ıltme e konulmuştur . 

Eh•r tmc 22 - 1 936 tarilıine mu•adıf Çarf mba günü 
saat 14 de ıcra edileceğinden ideklılai yüz de 7 bufuk n u~ 
vakkat teminat makbuz1 rile birlikle a)'nİ 11ünde Encün ,,ne 
'&le" ıartnameyi görm k ı•tiy,ınlerin de: Yazi i,l ri kalemin 

1 

~~AZETELER 1) 
~ _ ARASINDA~ 
Cumbı.ıriyet - HHiciye yeki 
li vıup ... ıeJdi ve Aokı 
ray gittı •. 
Y enıyol Ve yeni yeui vasi 
yellerin yeni ye i h bcrleri•İ 
getirdi ! 
C - 93' y zengiil ıircalel 
ııt nbuld bir yuk&tla aaa· 
doJud iki emur Uişer bi• 
linı az ndılar .. 
Y - Güle güle y11ialor 1 
C - Londrad ıiılı t şeabfı 
!er : iteJya ve Bıelçika kralla· 
rı ingıl.z kralı Cerca miira • 
c at ctttler, uasoiiaiyi fu· .. 
krıf&de bir k rara ıürükliyc .. 
cek luırckcUt:rdc:n çckiailll'eıi 
aı iatc ıler . 
Y - Hepıi 

b fc:.v alade 
u-u doğrus 

bıtir 1 

eyıe a ama, 
ar rlar•a De ol 

morak ed lo 

Akş - - Belcaliye yahadı 

otob~s ı§lch1.1cie baıhyı:cak .• 
Y enı~ ol - Bı~ım be1edıye do 
b&yıe bırfl.Y diı ünüyor ~ .ıbı! 
A - Serseri köpe ie ücı· 
dele. 
Y ~ Bızim ı t eri f relerle 

iic6dcle ca dkha kolaydır 1 
A - lıto lıo1mciıa it lyan elçı 
lıiı mula fu alta da ... : ini" 
rasında ıtalya düımualıi• 

iİl~ıkce artıyor .• 
Y - Habeş dilşaı alıh& aı 

mı gelıyoıdu ki, oir ele isveç 
~maauaı ÇlkU ıııa içıadao 

Saıun, ilt ıde yuvıırhınaa bır 
kar YlilDına ben~emeain bu ışl 
Zam n - 19J6 da neler ola· 
c 
Y - Biraz bekle, • oluuldao 
aonuı giirüraüa. Ötuiai beritİ 
ııı 1.mmcm •ma, bizım Trab 
~olHıca geae a.01ııımcadere au· 
) Y c.ıs.a~ "· :ı.aYaHl l'rab&oO 
c:ııe pl nıı1.lıkta1a kurtula .. • 

y c•H, h r ıün puara mal 
ııctuer; hiii.d.a erkelır. &avalb 
ti.uçu muıt bıı1ler bajaızıık 

)U2uacıeu ç mur yülımur aibo 
cı ve ç ıı.ıur üstünde ieDO 
peo.peı19au olup kalacıtk. ıo 
bmı llllGı1Hı.iiLUiU QDDl&DI 

geıı ~ c cı<.rı ve haLçerelerİ 
beroat eQtcı:k, yalaız eleKtiık 
h tı n Oı.&ueo ll&.uaıa ınoce•ujıl 
Zilm n - A"j vau~ta •por 
barck.etlcrı .. 
Y - H~r hareket ıibi on• 
aa uın.attuk cız çok.tan 1 
Zımau - İtalya 12 adada 50 
bıa uker, 4 ıırbh1 17 torpido 
12 tibllll bır ve 2.50 tayyar• 
tabıit etmif .• 
Y - G li ba ıea de iaaaduı 

muracaatları ildn olunur . 1-4 
·~ --~-......... ~~-,_,.. ....... -~~~~~~~~ ~~~~~~~""°'"':~~~~:;::--~ 

iıteme:r:ainız. şu ltalde be i 
çık rm k laıımıelmez. Yepı· 
nı.·, ne ıstersenız yapınız bay 
biobnşı ben ıııde koiaceiım, 
sizde kalaı hy1m. 

Fon Telbay - Ya senin 
herıeye kartı YHhti • huyıuz, 
int•ci tavıihalin, sana birşey 
ıöylemedikleri hılde bam~• 
zıuar ve ziyaala.ıın, ıeain ınti· 
kumoılıinı .. 

Yuıt - Beni iıt~diğini& k 
dar kötüleyinız, ben bu fena 
hkl rı becde değil köpeiimde 
bile t ıanur edemem. Gı~çeJA 

kıt kar Dhkt kanal g:tmışlim 
bırteyin ğlar gıbi oıouğunu 
iş ttim, çocuktur kui't ruım 
zı nıyle s sin geldığı tar fa 
tırm nıp yuk ra çıktım, su n 
bir fıtö köpeği çıktı, pe iila 
d~di ,~kopek ban doğru 

. gcldı, likia ben köp k aııkla. 
ı dt'bili , o{!du , n file t o. 
;.lı;.clım, ge~o ıı file g"cc 

odam lm dam, 
f( de11 "yrıl adı, 

lince ayakl itıyon- , 
gö:ünce bağırıyor, kuyr•i• u 
11allıyor, eh den d ha bir p r 
ça ekmek yememiıtir guıe 
yrlhyorum ... 

Y nlnız b nu itaat Ye be 
nim t rafımdan ekıaam aına 

mü aade eder emretmedeD 
ileri ıeri atlayarak bana lıü -
nerlerini ıösterir, çirkin bir 
f!nö lıöpeğı.. Lakin çok iyi 
bır köpc:k, eğer uzuo zam n 
kendiıi ıle uir fH deh 
terbıyeli ol c lı, ben de. ıt, 
ona hiddeUcnmeie ıon v11rc 
bı!eceğım. 

Fon Telha)'m - ( """Biraz 
yan tar fa çe ıluek ) bizım 
gıbi, bayır, bız büıbiıtün mer 
h motaız dcfııliz... Yuıt, biz 
gıoın h r " kc!•rız. 

Yuat - Çok eyi çok ta " 

bıt uıakslı mı çalıımak iıti " 
yor unuz ? Y aral noııı uauttu 
nuı mn ? rl(;ouı. bir kolunu " 
ıu oy t bıbyoıauııuı, aiı 

y lnır. i•yıne e1.11aiı bea ıiııil 

ıç.n v zıeçılmez bir .. adamılll 
ve ben ilen ımı methetmeye 
yım Say bınba§ı.. Öyio bır 
aadıkuuzım kı : ED fenaaaDJP 
dah feDHl. Sıtlıibi için eme " 
c~bıllr ve çalatiıir. 

Foa Ieibaym -
leyse biz berabeır 

• 
yız 

Yuıt. ör 
yaıaya" 

Yull iyi iyi artık ye .. 
tit1ır •. 

DoLuzuııcu Göı ünü 
Bır uş k, Fon Telhaym, Yuıt 

Uşak - S t. Arkad•t· 
Yuıt - Ne var ? 
Uşak - Baoan Subayı 

gö terebılır mııınız ? D b• 
dun bu odada ( gdaııi tarAf1 

göatcrerck ıh~ et ediyordu• 
- Ar a ı V r -
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ANTRASEN YAGI 1 Yedi kalo GH Şirketi, Metro ban Tftnel me1daaı ~ 
(< Beyoila - iıtanbal Tel. 44800 ) 

(\ Kıı•n ••YO• •l•çlarl•ı~ı Y•Jiltal• Ga~hantıiıtde '/I 
( lıcaelra11ı11 talıtirinJ•n •itle •tlilen ) 

( ANTRASEN .,.. AÖI ~ 1 llald6111 ile tedui oıliUp onları hlceklerılen, kn•tla• J 
( daa •eıair paruitlerdca kartarıraıaıı yerın yfiıü11üz v.n Jİ 

( ler, mahıal kartaaz ol•r • il 
( Faal• .. ı.111at İfİ• ••.ı.•a· $ırltt: t~ llfl•rııcnet il 

c ' )!~--..... ----~~~~iiWii ... t.9"~41V ~~~ ..,,.-::~ 

. ~ : 

~ ~~t·~;ci~ ~ 

.. H:Yk' \ 
i,, 13-1-936 l 

pat olııomı l 
1 Ferah 1 
114-1-936 1 i _ .. Şif~mı i 
Ekmeklik un 
eksitmesi 

Saıin alma komh.yo .. 
nuadan: 

A- Trallaoa 'kataab ici• 
uıilt•eıe k•lll•• - iıtekü 
çıkmz.dıjlatl• takrıla 2• 8ia 
8 .. u 11& liıalak 170 toa ek· ••Adak u tekrar ekaüt••J• 
koau&aaıtu • 

B - Şartaameai reımi 

beadeli •u&abılade .k••ia10•· 
daa ailbralabilir • 

C- Ekaütae ~1-1 - ·936 
paıarteaı ıhl ıt. oa üç de 
lrab&oa kaloamcie aat•• uma 
ko ... 7oauatia kapali aarf 
uıable Japalacakb• • 

D - AV.iütakkat temi•at 
2168 liradar • 

E - lateldilrr kaa1111da 
JuaJı ••ııkaiarue ekıiltme 

taataactaa bir aaat ••••1 tek· 
bf ••ktaplerilli ko•iı1oaa 
•ermeleri üia oJaaar. 1= 4 

Pazarhkla un 
eksıltmesi 
S"tıft alma komİS)O UD 
dan : 

Eraaram iıtcıalı ifiıt •a· 
hn olıreocelı ISO bın ltılo 
Vna ildnt:i ılela olardlı tolıp 
fıkm•ılıtını/a11 bir ,.,, miıd· 
flellc P•Mrllfa ltoıamaıtar. 

Birinci paaarlıjl 17 - 2ıu 
Jtct.,.n 131 lh&i •aal il tl• 
ılit • 

Taliplerin ıartnameyi •ör· 
lftelc ıbre laer ıtn oe müna. 
ka•Q'a iıliralt edecelılerln 
6600 lira lem inatiorile bir · 
lUıte maayyen •6n o• •aalt• 
Er.ı uram lıor actın aitna lao 
•i•.>'On•na milrocaaıları iı •n .,.,.., . , __ , 

İLAN -- 1 

Trabzon icra •emurle~an 1 
daa: 

Açık arbrma ıie paraya 
çe•rilecek gayri meakaiuD ae 
olduğa : 

Müııtemilata 11ireyi havi 
bir bıp ha•e 

Gayri muaka!ua balaada · 
ia ma•ki mabaheai ıoküiı 
aumaraıı : 

Boıtebei zir • alaalieai tapu 
aua aiıan 928 tarila •e S 
aamarraıada kayitli 

r . ktir ola••• luymet: 
2500 lira 

Arbrmaaıa Y apıJıcıtı yeri{iia 
ıaat icra daaıeaı öniaaae aa 
ireaiade U-2 - 9luÇuıamDa 
ıiinii ıaat oa clöılte 

1- lıbu 1•1rı meaka1aa 
artlr••-ıartaaae11 U - J-~lo 
tarılUDcaca abbarca ~j4- l.1ö.l 
aumara de artırma lcıa Gaııe 
llalD aua77e• aumaraı&ada 

AUKOllD &öreDU•ua IÇUI ap& 
tar uiacaaa ya&W olalUUGu 
tuaa •a&••at auaa& &allJ•• 
har itba prt••••J• Ye ~J4 
lJÖ~ •oıya a11•aıa1t&e •••11· 
riJetamı&e •wacaat etmeuaır. 

2 - Artaraa1a lft&rak ıpa 
Jakarda 1•1.•u ••ı••tı 7 , ) 
•••~•t&••• P•J aaç .. i ve 1• •wi a»ir DukaDıa temanar 
•ektuDu re•caa eaı&ecektır ı ~4 

3- &p7te& ıaJııiu aiecakh 
1ar1a caıaer a&iu•ar&arıa •• 
u lata& h•ilkı naıp1er1a &•Jri 
•eeas. 111 aızcraadeki Jıa&Aaı1aı 
lauıuıayt• taız. Y9 muzafa aaır 
olaa ıddul!anaı ıı ı.u 1'&a ta· 
ralaıacae .,ujbarca ,....... aüu 
iıuuaa enakl müıoıteler~J'• 
D&rhkte memarıyoti•i&e bıl· 
ciırraeien ıcab eaea akıı ha&de 
A&klar& tapa 1,c1Jı)!8 laD&t 
olaadıkçe · ı•t•ı aedehaia 
pay&•ı•uıadaa aarıç kaiır&ar 

4- G6ıleri1ea ıaad• ar· 
tırmaya ııurak edentor artır. 
ma ıaraaaeaıDi okumaı ve 
iuu•&i maiamab ••••ı Ye 
buiara tamamea kabul etmıı 
ad 1e ıtıa»ar o!un•rlar • 

S- ı·ayaa edı&tJD zamaada 
ıa11i aea&aı iç. Cicba D•&rl1· 
al&t•• ıeaıa ca ÇOK aıttaraaa 
dıa&e eauir aDcaK. aıturma 
•ede&I muaammca klyw~L~D 

JÜICIO yet•'f DtıfHli ..ıu.cn ı 
ye ya ıaUf alt Jllı.D&D •••t:•ı• 

aa racb&Dt e&aD ••ıc.• ., .. 
c .. k ••' w1UUD11p tc ~~r.& 
~Dll.A• U8 • C: l•J•a .a&ca. li.Ul ile 
ttılDlD 1 lll f e i -C l.1 aD•D 
mc.cwuuı.o ~ ı .. ı.uayıa ç *'111•.l .. ı<ı 

~• ç o1' '" r lllD t bl.uaü 
bakı kalma uıer" 11.-ıuıma 

oa .:cf ıua daha temdıt ue 
oa b ıioca iÜDÜ oln11 ~lS-'J. 
936cuma ıüaaaaynı ı.tta ya 
puacak a. rl.rmacıa bea 1i ••· 
tıf ı.teyeı iw alıacai•n" rucba 
nı oia11 dıfıat aıAçaklıluın 
o ıayrı rı:.eakal ile temin 
edı1aıtf aiac&.ld•rı mecmuun 
daa hıt•J• eıkmak fHtıle 
ea çek arttiraaı ihale edilir 
blJl• bir b•dıl elcio i!CUllllAJ. 

Maballe8i 

iıka11der paıa 

" 
" 
" • 
• ,, .. 

Tuzlu çeııne 
Kemerkaya 
Y eaı mahalle 

G~yri menkul satış artırması 

Merdiveuh 
Maruf oğlu 
Acelll " 
Mp. hacıyaaı 
Hacı yanı 
Kalhane 
Çömlekci 

" Avcstat yoı 
Acem oğhı 
Merdı~enh 

NeTi 

252 metre murabbai arsa 
80 » . .. 
30 " " • 

Harap haae , ana te•hidea 
" . 
• • .. " ahıep 2 dikkiD 

100 •etre aarabbai arı• 
Harap i ••e 
Harap bir oda •• dikkl n 
Harap hane 

M.n2 

22-23-~4 
4ı78 
461 

5oo-4S7 
438 
240 

34 ı 342· 343 
334 .335 3~6 

2 
.17 
~-

K. m. 
Lira 
ıou 
50 
20 

300 
450 
lSo 
400 
loo 
So 
So 

loo 

k. 
T. 

E 
Dl 
m 
R 
m 
m 
m 
l"\ 
ır. 

E 
D EFT RDARLI K TAN 
Yukarıda evafi y %t ı g~yrı men~ ulaba mulkJyttterm he 

Talıp olanlarıa yüı:de 7 uçuk dıboz .tolerale bır1 ıt • ""7 36 
ya ç ka 

~u Ü ı ıst 14 
-4 terdarbkta to piabacak komııyona muracaatları . 

Mahallesi 

Tuılu ç ' e 

rsv 
aouı 

..) 

» 

• 

G yrı m nkı. l sa •ş artu 
. 

ı;Okagı nevı m. DQ K. m. 

c.; , .. , 

y ı ı..oya 

kıhse 

bagçivan 
» 

Lır1 K. 
mektep 199 --2oo-2ol Seo 

kİıscsi 139 m, mara bbai araa 149 45 
fevkaaı taht•Dı karıır m•ğ•zamla a:ıfi 87 4oo 

150 m. murabbai ar1a 36 !>o 
800 ın. mu. arıa ~e ayrica harap haae 1 1 o 400 

harap baae 8 1 So 
8 0 0 m. ma. araa 6 loo 
150 » ,. » 25 15 

T. 
m. 
m. 
e. 
m 
m 
m 
m 
m ııizir ilva1 

iıtatiyoı 

bıcı Uya 
hane 227 J2o m 
150 • ma. a11a 45 3oo "' 

DEFTEFfDARLIKTA N ; 
Yukarıda evsaıı yazılı gayrı meı;.k..ulatıo m ülk.iyeleri pe§~n para ıle art1r. 

• iç lıı. lkiıi ruı ve bir bsi. yunan 

maya çıkarıJmışur. tahp ola0Jarı11 yüzrle 7 buçuk dlpozıtolarıy ıe bıı lıkte 24 
ı .. 936 cuma guo u saat t 4tie defteı tarhkta toptAuaca.lıl.. komu;youa mura~aatıarı 

2 4 
---------------------------~~-------------------------------~--~-----

Mahallesi 

Tekke 
Fireakbiıar 

» 
• 

iıkeader paıa 
Fireabiıar 
•iBıttıa 

» 
F &rel'lkhiıar 

• 

Gayri menkul satış artırması 

Sok.ağı 

Sarhoı ojlu 
kani ta 

" ayanıkola 6 00 •· 
meydan h.amami 

miıiryan 

hacı kaıaım 
zeytinlik 
Luar otla 
kenlta 

nev.a 

120 •· marabltai araı 
bir ocla •e ahar 
iki itap i•rap laane 

••· arsa •• aıcıtl km .. 
566 • ••rabai araa 
So m, ••· araa 

925 •.••• arN 
275 • • • 
i ıu o da Ye ala•r 

ıki oda 

m . no .. 
14 
7 

15-16 
9~ 
80-81 

; 16 

121 
91 
11 

k. 
lira 

60 
75 

150 
500 
425 

25 
6eo 
2co 
250 
250 

m. T • k. 
E 
m 
m .. 
•• •• kadime 
e. 
m 
m 

DEFTEtRDARLIKTAN ı 
Yu~aıarıda Cl'Satı yazdı gayrı menkuiatın mülk iyeleri peşin para ıle rrtır· 

maya çıkarıJm,ştı ı:ı. ıa1ıp oJ•nların )'ilzde 7 buçuk. dıpozıtolanie hlrlıkte 22-
1- 93& çarşamba günü i &at 14 de defterdarlık.ta toplanacak komısyona mura· 
racaaUarı . 2-4 

Mahallesi 

A1afilbo 

» 
fuzlu ç ıme 

Gayri rnenkul satış artırması 

sokahı m. DO .. nevı 

kaıakı: ı çıkmazı 234 •· murabbai araa 255 
teUi topya miahandim kııla •• aalur Y• tapya arıaaı 
çömlekci 1ı11r oda Ye a•la ye dükkl11 1.16- ! 37 
teUi tabya 863 m. ma. araa üıer1nde 

çömlek ocaiı ve duvar ve harap ıa•e 146-147 167 
harap laaae ve atillkin 140 141 çömlekci 

te&h tebya 
ay füao 
nf uıkan oilu 
çoıek.cı 

tıyat o 

541 m ma. araa da•arla mabdat i7 4 
ıoo metre maratal>•I 1ıuaa ~69 

600 metre araa. "lıt 
ötel v a6ı t •aıua , 13·114·1 "'1 6 1..1 

145 metre ••· araa c.19 

k. mu. 
lira k. 

T. 
m. 15 

900 
150 

kadım o 
m. 

600 m 
l5o 

400 ~ 
7., m 
l~o m 
~00 IJl 
ıoo R. 

D EFTE. DARLıKT AN ; 
} U M..dr1da cV~ctl.t )'c.ıZıJl gayrı meııh..Uidl .ıu ıouikl) 

ya ~ t6'.arı nıs~t r. tu p oıan1arın yuzae 7 il çu 110 
4'0 - J. ~ü& pazarteı:;ı gutllİ eaat 14 d.e Otf ~( cU ld 
ıouı (l c aaua J• 

UUf r • 
6 G yr 

ierın 

h·• 
d&. p vt""ım tı 1'a..,. 
rarı ı ı.. o.un-r" ·~ndılchl.11· 
de.11 e nel e11 y.aOilcoll teklıfte 

h dmı•nki _,;llfll fl'I et"1 f eıl· 

do • b~deıle aluuia raı 
o ua ı Oü• razı olm•:& YroıJ• 
buluum zs• hemea oıa beı 
aüo mucıdetle arttırmaya çı · 
kııır11ıp en çok arttıraaa ıhale 
edalar ılu ıbale araaıada ki 
t ark ve gc. çea ıünler içia 
yüıde be1te11 beaap ol• aacak 
faız ve dııer ıerarlar ayric:e 
bf.~m~ d.rQi; 'r~lm ~ı;ı;ı mı· 

1 • .t d ile dftl 
lO ç lt:rı1e hı. l e 

LO}l a acJk. .konı.tı;}O ıa 

2 4 

mui' Y tiınızce al.cıden tahaıl 
olu11ur madde ( 133) 

ışhu r•yti menkul 

Y•karoa zöst ıil n 12 -
~ 936 tarihınde Trabzonda 
ıcra da.ııreıı odaı d . 'l" Hl a lfbU 
ı an • e .ıöıterd n ~rttırma 
ı~rtnameaı dlirninde ilin 
o.unur . 



.. 

ABONE 
Yıllığı 500 , Altı ay/ıfı 300 ,. 

Üç ay/ığı 17 S kuraıtur 

ÇA ŞAMBA Çi r CUM R ES'" 
cm • =w CM DE . [ 

2 ve 20 komprimelı k ambalajlarda 
bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 
üzerinde halisliğin timsali 
olan EB markası nı arayınız. 

İLAN 
Trabıon icra memurlujun 

dın: 

Açık artırma i&e paraya 
çevrilecek ı•yri menkalan ne 
olduj'u : 

Tıbminen on beı döaüm 
fındıldıiıa 240 ~J:ıi11e itıbaı jle 
168 hiueai •e tahmine• ~ 
di~üm çahhjın 180 hi11e iti 
barıle 12 bi11eai 

Gayri nıuak•lua bulaadu· 
iu mevki mahıheai ıok6iı 
&umar111 : 

Trabzon bolamana köyün· 
de tapunun kanuni aani 340 
tarıh ve 151 ve 154 aamara· 
ıında kayitli 

Taktir olanın kıym•t: 
Fıadıklıiın tamamına /Soo 

l!ra ve ç lıhiın tamam1na 500 
lira kıymet taktir edıimittir . 
Artu aıuun Ya pılı c1ı iı yerıün 
aaat icra daııuı oııukcıe ela 
İr~ıinde l:.t-2_ 9::SbÇarıamba 
2unti 11at on dörtte 

1- lıbu ıa1ri me11kulun 
rUra:aa ıartnaaeaı ll-/-936 

t rıbuıdea itıbareıı 934- B64 
numara ıle arlırma icra daire 
ıııun muayyeu numıraaında 
herkeıın 2örebilmeaı içiu açık 
tır ılia aa yazılı ola1alardan 
f aıl alumat almak ııtiJeD 
ler iıbu ıartaameye Ye 934 
1364 dosya namaraaıle memu· 
ı iyetımıze muraca•t etaehdır. 

2 - Artar maya ittirak için 
yukarda yıızıh kıymeti 7 , S 
nıı~etı~de pey akçcai ve ya 
mıhı bır bankanın teminar 
mektubu reydi edilecektir 124 

3- ipytek 11hibi alecakb 
1 rla dı2er alikaaarların ve 
ırtifak hakkı aabıplerın ıayri 
meekul üzerindeki haklarını 
huıusıyle faız ve maaraf a daır 
olan iddıalarını itbu ilan ta-
~ı~ınde ·;.ıtjbaren yirmi rüu 
ııınde evrakı müıbitc1er~y1e 
b?"hkte memuıiyetimize knl· 
dırr.aeltri İcab eden akıı halde 
akları tapu ıicilıyle aabit 

olmadıkçe aatıı bedehcin 
paylıımaaındaa hariç k lırlaır 

4 - Göıt rilen ıüade ar-
tırmaya itlirak edenler arbr. 

a ş ınamesn.ı ı o umuş ve 
luz.umıiı m ıum tl almış ve 
buntar& t.m men k a bul etmi§ 
ac:ı ve ıtıoar oıunu. ıar • 

5- l'ayın edıl~n :z. an a 
iayıi menkul üç. aett1 oaırıi· 
alktl~ ıoııra en çok uttırana 
ibale edılir a11c•1' arttırma 
beaetı mubammea k1,ymctın 

yüz.de yetmiş beşini bulmaz 
Ye ya aatıı ııt.,.yAuuo &11.caaı
•• rucbanı elan dıier aıa· 
cakblar bulunup te bedel 
buaların ve i5Yrı menkul ıJe 
teman edılmıi alacaklarının 
aecmuundan tazl ya çık aı.aa 

en çok arttıranın taabhuuü 
bakı k lmak üz.ere arttırma 
on i:>eı illll daba temdıt ue 
OD b ıincı iÜDU OİDD ~ö--~-

936cuma güııuaynı utta Y•· 
pılac k auurmada bcaeh ••· 
lif ııteyeniu aiacaiına rucba. 
Dl oıao aı&er aliçakblann 
o gayrı mt:nkul ıle temın 

edumış alacakluı wecmuun· 
dan f H(aya eıkmak ıartde 

en çok rttırana ıbale edalar 
Löyle bir bede! eldo eddmcz-
ıa ıhııJ.e yapılmDz ve Hllf 
talebı duıer • 

i- Gayri menkul ken4i· 
terine ihale olunan kımıe der 
hal veya ver den muhı.. t içın· 

de parayi Yermezşe ıhalo ka· 
rarı fesb olu arak kendilerin-
den enel en yükıek tckhfte 
buluu~ ı:mnııe rz ~tmıt a.l 
duiu bedelle aimajn raı.· 
oluraa ona razi olmaz veya 
bulunmazsa hemen • on beı 
ıün müddetle arttirma1a çı· 
karilip eD çok arttirana ıhaJc 
edılır iki ıhale arasına ki 
fark ve i eçeo iÜDler için 
yüzde bf şten hec p olun c k 
hıız ve dıger zer arl r yr.ce 
hukme d vet kaJm ızıa me· 
murıyctimizce illıciden t hail 
o unur madde ( 1~3) 

ışbu ıayrı menkul 
Yu aıda gösteril n 12 -

2-936 tarıhın<.ae 1 rabıonda 
icra d;.ıreıı• od sıucı •f cıu 
Uiıı ve iöıteril .. n arttırm 
ıartnameai aaırninde ılaıı 
olun•r • 

• 
DANESI 

Dört kuruıtur 

ll•rı •alırı 15 lı•raıtar Relıldmlar 
Paz.erlıfa tabidir. 

VE BASIMEVİ Eski Ni •lt•l•r 20 lıuruıtar. 

y nl ra v f 

Metanet, zarafet ve u uzlu~u , )P §Öh r•• t 
b kı oğhı kain esı 

k • 
belerirıe 

l 1 \ h~ on 

arş suıda 

ŞAPKA MÜTEHASSI - 1 ALİ RIZA 
Şapka imali hueusundaki teshılat ve ehvcniyetten df'iayı müıterile 

rimden gördüğüm rağbet üzerine ha rlefada [ Bayanlara~ mahsns ] bizzat 
lstanbuıd&n getırd 1ğim yen · ıısuı kalıplarla Bayan Şapkalarına ı stenileu 

şekilleri vermek ve mevsime göre her nevi 

on nıode hasırlar kuwaşla~kadif elerden 
aya Şapkaları 

imal ve b&şka bııka şekiller verihr.ek suretile tamiratlar dıbi. kemali maharetle yıpıl • 
makta olduğu aibi aüıd kum•ıJar ve 

MİKRFİB R SİPERLERİ 
ve en)yi malıc e ile ıon moda üzerine imal eylediii•iı 

Lise ve orta mek~epp şapkaları 
ve ilk m kt .. plere mahsus geple 

Rekabet kabul !etmiyccek der~cede ucuz ıatıJmıktadır SipHitlu: tı miratJar alella•auı 

foter&..kalıpları arı&.>ya: 112ovafik surette deıhal imar ve bmir 0Ja•url1r • müıteril .. ri•İ&İa 
aldanmam k için~ önceden mawazsmııa maracaat eyleaeleri ... menfaatleri iktizı11adaachr • 

L Uzun Şokak Bakı oğlu kahvesi kar§ısında 

ŞAPKA MÜTEHASSISI Ali RİZ 
' .... --!. • ..· . - • 

İLAN 
Trabzon Mahkeme b'-!ş ki 

tabetinden : 
Açık artırma iie paray 

çevrilecek gayri menkulun ne 
olduiu : 

FeYkani ;bır od ve bir 
ıofa tahtani bir ahor mü te · 
mil bir bap hane 

Gayri nıunkuluo bulundu· 
iu mevki mahaheai ıoküiı 
numarası : 

Sotha m•halleai 
Taktir ol•nan kıymet : 
200 liradir 

Artırmanın Yapılac ğı ;·,:rgün 
aaat adlıye binası öoünde da 
ireainde 12-2 93öÇuşamba 

iÜDÜ saat on dörtte 
1- iş bu i yri a:enkuJun 

artırma şartnameıi 11 - /-936 
taribınden ıtibar n 935 - 3ti5 
numara ıle artırma ıcra c1 ıre 
ıının muayyea oum r sına 
herkeaın 2örebumcıı ıçın 6iÇ1k 

tır ıiiodan y•z.ıh ol nı rcum 
fazla malumat i11mak 1atı)er.ı 

ler iıbu ıartnameye ve 9.:>5 
385 dosya, ııumarasale memu· 
riyetimi:ze muracaat etmchdır. 

2- Artumaya iştirak ıçın 
yukarda yazılı kıyaıetı 7 , 5 
ııiıbetınde pey.. akçesi ve ya 
mihi bir bankanın temınar 
mektubu rcvdi edılecek.tır ı i4 

3- ipytek Hhıbı alecakh 
larla diier alikadarların •e 
irtıfak hakkı ıabıpıeuo "~yri 
meekul iızeruıaeki bakJaııcı 
huıuıı)'!t taız. ve murafa aaır 
olan ıdoıalarnn işbu ılin ta· 
ıahıDde .ııjbaren yırmı 2ün 
itirıdc evrakı müıbiteler~yle 
bhlıkte memuriyetimize bıl· 
dirr.12 e leri İci! b eden 11 ksi he 1 de 
b~klan tc.pu ı.cılıyle ıabıt 

olm dıkçe rt• bedeliDin 
peyi şm smd n hariç k lırl r 

4 Gösterilen gü de r · 
tırm ya iştırak edenler artır

mn şaro esini okumuş ve 
luzumlü malumatı almış ve 
bunları tamıımen k bul etmiş 

d '\ c itibar olunurlar . 
5 - Tayın ediie:n z2 nda 

ge.yri menkul üç. def b 2'111· 
dı den sonrA o çok arttır~a 
ih le edilir 2ncak artllrma 
bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yet m ş be~ini bulmaz 
ve y sahş at yknın alacağı· 
na rucbanı elan dığer ala· 
c khl&r bu unup le bedel 
bun.l rnı ve g yrı menkul ile 
temın edıim ş al c khıırının 
mccmuund n f zl y çıkuıazı 
en çok ttmının ta hhüdü 
b kı k !m uzere arttirma 
oıı a>eş guaı d h temdıt üe 
on b şincı günu olnn 28--2-
936cuwa güou yoı 11 tta ya. 
pıl cak aırtırm da bedeli H· 

tıı ısteyeuin alac 2ına rucha. 
nı olan dığe r ıiçakhların 
o g yrı menkul ıh: temın 

ecıum ış 111 caklıuı mecmuuo· 
d .. o f z( ya ea mak ş rtıle 

en çok rttırana ıhate eaılir 
ı.ı öyJe bır beael eldo edaimeı.-
111 ıhaJ.e yapılmnz ve aatiı 
talebı düıer . 

6- Gayri m nkul kendi· 
lerıne ıhale olunan kimse der 
hal veya verılen muhlct için· 
de parayi veımezşe ıhale ka· 
ran fesb olunarak kendılcrın· 
den evvel en yüksek teklıf le 
bulunankimise arz etmiş Gl 
duğu bedelle lm in raz· 
olu11a ona ı zi olmaz v~yıa 
bulunm zsa hemen on bet 
iÜD müddetle Ulr'1maya ÇI• 

karılip en çok arttırana ıhale I' 
edilır iki ıhal~ araainda ki 
fınk ve 2e!'en günler için 
) üıc! be ıtea bcıcp oluaac~k 

çık Va ıdat 
Ka ·pliği 
Defteı darhkdan 

A!:çaa b t kazasında •~ 
bulunan on lira maaşh '~ 
d at katip ' i . i için 23 kiOI 
aani 1936 tarihine ll'ü•• ~ 
perşembe iÜDÜ ıaat ı 4 t 
müsabaka imtıhını yapılacl 
br . ~ 

imtihana girebilmek İ':'k 
orta mektep mezunu ol~ 
ve askerlikçe bulunm•....-
tarttır . talip olanluın t•~ 
olunan iÜndcn evvel eft ti 
müsbitelerile birlikte de~ I 
darlığa mur caat eyleaıtl 
ili• olunur • _.,,/ 

Kirahk 
mağazalar 
KızıJa.Y başkanhğındaJJ 

Uıua ıokakta Şıfa ec•' 
oeaı karşııındr 266 Ye 270 ~~ 
maiaz ... luın bir ıenehk ı _.J 

15-1- 936 tarihinden itib'1~ 
oa bet ıün müddetle müı•r_ 
dey ;- çıkarılmııbr • talipl~ 
J-2-9j6 cumarreıi i I 
ıaat 14 cie Kıhlay bin•••' 
müteıekkıl k~miıyona aıol1 
caatları ilin ol~Dur • ı-1 

'" faiz ve dıier zerarlar •Y'1 ( 
bükme davet kalmakııı.ıD ~ 
muriyetıaıizce alıciden t• 
olullur mMide (133) 

it bu ı•yri menkul / 
Yuk;.rda göıteril'n iZ dl 

2-936 tarihınde TrabıoJJ~ 
Bat kitabet odaaıada ıf-' 
ilin Ye &öıteriltn ırtti~ p 
;artn:mui ~A:rrs:nc!c >I 
oluaur , 


