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. . 
Köyler 

Köylüler 
amutayda 1 

• Hayvanlar vergısı kanunu 
Öne ve ele ahnıcak 
Ô.ııemli bir iş daha .. 

Ankara - Kamutay ba 
rüakü toplaabıınde ha1vanlar 
verriıi kanua li1ıhaaıaı kabul 
etmittir.:B• müaatebetle fi • 
aanı bakanı Fuat Agrah yeni 
kanun IAyilsaaile ba vergi üıe 
rinde gözetdea tenzilit mikda 
ıa 4,5 - 5 milyon kadar 

t11ttaiana ve bütçenin kabili 
yeti ve iıtitaatı ıöz inünde 

' tuhılarak aacak ba mıkdar 
teazilit y•pılabildijiai itar~t 
etmiı ti 11 gayenin bu verıiyi 
gittik.çe hafiflatmak ve ıoar&· 
dan toprak ve mabıulitı zira 
iye ile biTleıtirerek t>Üıbütün 
ka)flırmak oldu _ unu ıöylemiı 

tir. yeni kanun ile kabul edi· 
len vergi nis ?etleri f unlardır; 
Koya kıl g~çi kırk, meriaoı 
koyunu yirmi, tıftik r eçi otuz 
ııiır at kıar•k iidıı aygır 
kırk eıek yirmibeı manda 
yetmiıbet c:ieve ve domuz 
JÜI karuıtur. 

Şehirlerle J.öyleı i , iöy 
lerle ıehirleri biriqirine bai 
lıyan maddi ve manevi bo;-
ları arUırmak ve lt.uooetlen· 
ditmek lazımdır. ftiraf etme-
liyiz ki, biz ıehirliler, geregi 
6ibi köyie,.imizle , köylul•ri· 
mizle u raımayı • onların 
durumlarını ineelemegİ ula•al 
bir ödev •aymak ~fö)'l• dur· 
•un, ıöyle bir adet bile edin· 
mıı defiltz . 

• 
ıran 

iran Başbakanının beyanatı ... 
milletinden Türk milletine S e 1 

A am 
Amerikacia o lup bı'.ten iı· 

leri •n fİfır llmıı taf aıldtına 
varıncaya kadllr takip eder, 
Pari•te gefen bir zabıta oa-
ka••n•n arka•ıncian ha ftalo.r-
ca ve aylarca •iirükltmir 
gideriz de burnamuzun dibin 
deki köylerimizde olup biten 
veyn olma•ı lcbım gelen iıler 
ıh:erinde ıöyle bir :zihin oe 
fikir 11e:r.dirme;yi aklımızdan 
geçırmez , onlara karı• öte. 
denoeri , hiçte )'erinde olmı· 
)'arak aiuterdi;imız. •yıallılc

lıl<lardan bir türlü /ıendimiz.i 
~ekip alamayız. • 

Köyü tammah, köy/erimi· 
zi .. omelı merak oe ıaoda•ı 
henüz ifimizde '1.ôkle,miı o• 
dal budulc •almıı deiildir. 
Memlelıeıi yükHilmek, köy. 
leri lıaldırmak oe yiikHit. 
melde olacaktır • Köye aılı 
6af lamanm ula•al oe ya. t•al 
bir ödeo oldaa•nıı İfimize 
atalım ar tık I 

Saflık , bayınclırlılı oe 
ekonomi bakımından yapıla
cak iıler ve diız.eltile:cek 
11idııler fOlıtur. 
F allat önce.deW? ıanuda haber 
verdim ki, bu çok eJan ııle· 
tin oe düzeltilıcek 11idi,lerin 
~oğ:a paradan evoel ve ziyade 
eöreü , biiııi oe telkin il• 
olacaktır • Köylüyü aydınlat· 
m:ak, yaptı11ını, zarar ııctir•· 
celı ıekilde ti•iil, faydalı bir 
ıurette yaptırtmak, köy iıl•· 
tini yarıyarıya Hllimet• al. 
nıa;a ki6a.yet eder • Iıi bu 
tlerelee;ye götürmek için ıan· 
hm •ar fetm~ıe ne lfız,iı.m 
Dardır, ne de icap .. Zaten bu 
ujjıırda oe bıı )'old ıarf edil 
tneite buıanan paralar 6~n• 
ha iıl•r• yeteccktır • 

Biz.im i•teaiıımız ıolt 
aydınlıktır. Soğlllz ıo, uenlık 
ıeı, relcıh ta, her fe'V ve h~r 
fey bu ıfığm o/tından fıılıırırl 

,_ 

Bekir Sd. utı fielıJ 

Anado~u ve Fara Ejınıları 
a111ıada Jaavadiı taatiıine ait 
ıeniıin .. b~ şlamaaı dolayııile 

iraa BatbakanI Mahmut han 
Anadolc ı j •nıına •erdiği Be· 
yanıCtta iki memleket arasın • 
daki Bu yeni Bakımuı iki tara 
fıa birbirini daha eyi anlama· 

Vaziyet 
rnüşkil ' • 
Adiaababa - Her iki cep 

bede de vaziyet günden. rine 
İtalyanlar için daha müıkül -
leımektedir. 

Şimal aepheıinde ıiddetli 
yaimurJar İtalyan kuvvetleri 
nin ıeri çekilmesini ve her 
bangibir harekette bulunma11 
imkinlarını ortadan kaldumıt 
tır Süej Ha beı malıafili be 
kuvvetlerin er ıeç teslim ol • 
mak mecburiyetindn oldukla-
rıoı ıöyleyorlar Habeıler iler: 
hatlardaki kuvntlerini taze • 
lerile deiiıtirmekte devam 
ediyorlar makalienin ıimali 
iarbiıiode AİHum mıntakaacn 
da t iddctli müıademeler ol 
makta le tarafeyn ağır zayıat 
vermektedirler. Cenup c~phe 
ıinde de Haber kqvıvetleri do 
lo mıntakasında ıık 11k mu • 
kabil taarruzlarda bulun • 
maktadır. 

Vekil er 
Heyeti 
Ankara - icra vekilleri 

heyelı buaüo Iımet ltönünüo 
b•ı"anlliıuıcıa toplanmıt mub 
tehf ıth::r üzcrıoae görütmüs 
ve bu ııiere aıt karariar ver • 
mııtar. 

Romanya 
kralı döndü 

Anka,,.• - Romanya kra· 
b ve veliahd Belıraddao Bük 
reıe döomütlerdir. 

GEREKEN iŞLER. 

J stanbul da ist1yo .... 

ları ve daha ııkı ıurette yak 
l•tmaJari iÇin hakıki ye kıy • 
metli hizmetler ıöreceğini 
iıaret ederek demiş tir ki : 

lran mılleti yüks~k ve bü· 
yük ıefinin aydınlatıcı Öader· 
liii albnda milletler camiaaln· 
ca kend:s:ne gıptaya derer 

Mütekaidini 
Askeriye 

Cemiveti için .. 
Gazeteniıia 25 - 12~935 

tarih •e 2101 nomerolo nuılaa 
sın•n birinci ikinc;:i sabafelerin 
de umum mütekaidini Aakeri· 
Je cemiyeti riyasetine hitaben 
111vari kıdemli yüzbatıhiıadın 

·mütekait Mazhar imz:uı ,.ıtın 
daki açık mektuba okudum 
kıymetli arkadaıımıa yazıların 
dan Düyük haz duydum hen 
de üç ıen~denberi mütekai • 
den Trabx<Jnda bulunuyorum. 
Bu cemiyetin nerede ve ne itle 
ve kımlerle aauttaiı bakkın 
da malumatlar deiHtm. 

Eier bu yazıı dolay11ile 
cemiyet meydana çıkar, kea· 
dini bize taaıbr ve bizi bir 
araya toplay1p faal bir nzi • 
yette ıe"arsa c;:idden cemiyet 
beyeti idareaj büyük ıeref 

kazanacaklara gibi senelerden 
beri aük i'ıuet ıçinde kalan 
bu cemiyeti tabrike sebep 
olan ıililı arkadaıım B. Maz 
harı ve bütün mütekaidınia 
ter.,emaaı ef kirı oiaa mite • 
teber Gazetcnız.i mütekait 
•e ıta'llı eramıJ d•ıma b.aylJ'la 
yad eaeceat.br. 

Bu mektubumun lütfen ı• 
ı eteııaııle Dttr ini rıca eder aoa 
ıuı sayıllarımı ıunarım. 

Mütekait Topçu yiiıb•ıı11 
lhıan Özsoy 

l:m(r arayı yangırt yerine biıvlılı bit ~dltrif f!a~kı ~aptı.rıyor içinJe ço.cuk balaç~•İ 
l~r k<ı lüpl ,1 bula~cıe lk ol ın bu 2la11 iz;mıre yent bır ~zellık katacağı ıibı, ekonomık 
rnuncla ela yeni gelime/ere yol Gfmahtır. 

, m~ze 
dar• • 

J%mir urayının bu gid'-l oe oerimli i~ini gören 
11 Ayıam ,, Refi/cimiz, /.ı<ı.nbulda atı büyük 

bir knltür parkı •ın yapılma•ı lilr.rini ileri •ürüyor. 

8 . l'nce bir lıaltü • parki i.tameyi, ,imtlilik hatırımıza bile ıetirmek i•femiyoruz, fakat 
ıztt ge ' , Ş h. . . d . d L • ll . l ba ô rtek iş/,. rs bakarak Jiyoru.z : • ır ıf ı u e oe ~eorHtn •"ı yo arımı.za oe Boztıpenın ıima 

1ama9larına 1ayl• biılca~ ofot; olııın diltem•• O• ıerpi~ti,.emr~ miyiıc ? 

bir yer alan aınl Türk mille 
ttne ait haber/eti büyük bir 
zevkle al c;.ktır. Aıuı.dolu 

11 j saıı vasıbısıyle asıl ve alice 
nap Türk milletine iı an mille· 
tinjn sevgilerini 
len bi11iyatınt 

Bahtiyarım. 

ve candan ge 
göndermekle 

Habeşler 
italyanlar 
Ankara - Mak:alle mıata· 

kasında H•beıle.-in taarruzu 
devam etmektedır. Makalle • 
nin cenubunda yaptıkları bü 
cumların neticuiz kaldığı E 
ritredea bıld1rıhyor. 

Royter ajanııaa nuaran 
italyaalarıa cenup cephesıode 
taarıuzlıuı bekleomek.tedır. 

ıtalya 

askerleri 
Ankara - ltalyanlar tera· 

fındaa keıın ohcrak tekzip 
editmeıiue rağmen evenngıtan 

ciart adla iugılıı i•Zeteıi Cloğu 
Afrika harbıa.•n b3şlangıcJD • 
danberi tıroıaan Avuıturyllya 

on bınden fazla &»İl.er ıaj'ındı 

aını yumaktadır. 

ingiliz 
Fılosu 
Ankara - i 6 parç ilk 

bir ingıhz: fıloıuııun bu ayın 

ıoalartnda Cebelüttarika ıe 
leceiı ve jtkbabarda Afrika 
0111 şimal ve ıimalj garbi,iode 
bazı limanlaıı z~yaret edeceii 
Lo~dradıo bildiriliyor. 

Şimal 
Cephesinde 
Ankara - Keımi italyaa 

tebliiine göre dün şimal cep· 
bu&nde faal keaif hareketieri 
olmuıtur 

Londrada 
Toplantı 
An~ara - Moring poıt 

stızeteai dün milli müdDf&a 
mecliıi halinde toplanan iogi · 
li:z ks bineainin ii>gilterenin 
umumi askeri vuiyetioi ve 
bilbasaa·. ~kdeoiz ve mısırda 

ki ıevkülcen vaziydi tetkik 
d liiioi yr :ıruaktadır. 

1 
2 ne· KA ·u.v I ."6 

Yedi günde 2 def çık r 

Direktörü, Basyazıcısı 
BEK.IR SUK UTJ 

Memleketım,zde 

Turizm ~ 
Turizm içlerini e•c:ılı ıe· 

k 'llcre bu(flamak maka adile 
bir kG"t.ın p ojesi hcız.ırfondı· 
ğını okıı; o rı • Şimdiye ka· 
dar fOR ılı ·•-t edıien bu ha-
yırlı oe harlı iıin nihayet hü 
k<ımet kunalından 11efect=k 
kadar E ir chcmrııiyetLe orta 
ya fıkdıfl nı görmekle fOk 
ıeuındık • 

Avrupa memlchetcerinin 
ıeyya/ı r;armak lfin bin bır 
propaganda v.. fedakarlık 

yoptcklarını ördiıkt n sonrn, 
memfo ~ehm zın cıdden görül 
mcğe , göateriln•cge , deger 
yerlerim fımdıye k-ıdar tanıt 
mamış· ı:e n al sef cok d fa 
dıı tanim n şolmııklısamı:.r. ho• 
görütccek ılimc:llerdeu olmasa 
11ereJdi • 

Ben Trabzon ct•oreeınde· 
lıi güzeliıklerım eı~ne cok az 
rasılanac gma inanırı~, an. 
cak fOJamu .an hen az yaban 
cısı kaluıgımız böyle :z."vkl • 
ın öğruıume•ı ve J oyıtması· 
it;ın mutlaka lıükümEt kana 
iından gecmeıı luzumuna da • 
ınananigrc:fomm, )'Ot.11u bG ... €n 

terı neticcfor vcTebılir. Hatır 
Ladıgım bır vak'oyı bu kana• 
atımın huccetı olarak yc.ıza 
)Orum : 

·en her fır•atta Trabz.o· 
nun güzeL yeriarını tanıma • 
y .ıntara aöııcrmflkte derın 

bir z.eo.ıı duyarım, bu hu:>u . 
mu bıten Turıng .K.tuuden 
btr arkndetftm, cp,yce zaman 
evvel r raoz.onda r urızm lf ce 
rıla ilgilenmeklı(lımı rcca et· 
miııı J:Jır mmet gıbı k abatlan 
dı11tm ba teklif üzerine 1 y r 
Lı , vabancı hsrk€stc, T rabzo· 
nan f!t rq mı iÖ m JR merakını 
uy ndırmak 'f rn t;cııışmoğa 

ko:rulmuıtum. /;;öylece hatta 
lıtanbaidan bazı dostlarımı 
ailelerıyLc buraya geidil r 1111 

fOR mem ıuıiyctlc ayTildıl ... t, 
oniarın bu memnurıiyeıleri 
benim h m ...... veBimı, hem de 
ııara a-ru artırıyordu. Ancak 
bu gıbi gu.ir.tder idare adam 
larımızın da. gözlerinden kat; 
mamıı olacak ki, bır gün no 
m ak•adla dağlarda doLc:ıı 1cİı 
ğı eorAraıu İte harfılaştım: 
ilen, bu suali •oran zati da 
tarızm iılerile ilgilendırm k 
heoe•ile Tr b%tmara güzeLlık 
lerinden - ddım dönoüğü 
kadar - şairane bir inıanla 
ba.hnıtihteıı •onra meramımı 
anlatabildim ıevincile: 

- Düfiınünüz I Burada 
bırakacakları herbır kurııı 
memlekerimız 'f ın bir kar 
olacak !.. .. dedım. 

O zot - Allah aelamct 
11er•in1 ıımdi nereJed•r bıi· 
mcm - , benı aMır baluıla 
riLe ıüzdükıcn•onra 
" - Arkada, ! n dedi, mem 
leketira eyıl~iını diııünuyor • 
ıak , yabancıların hatta i•k 
lemize ayak atmalar;.11a mu· 
•aad., eımemeliyi;.;... n 

Ben, o zaman bu man • 
fık karş!sında auımuı, bir 
ıey . ıöylernemiıtım, 'iÜnkü 
bu ııl rde henüz bılgi ız ol _ 
duğumu:z.u acı olarak anta . 
m ıhm. Aradan cok ıeneler 
ilCf mecii, ve bug~n T arızm 
için bir kanun yapacak ka • 
dar il~ili ve bılgıli olduğuma 
zu gormekle ıevıni> orum. 

Scabr ile koruk helva, dut 
yapra;ı atla• olur. 

ş r. c..ıi 



Türkiye - Afgan 
Atatürk Afgan dış hakanını kabul etti .. 

Ani.ara - Neıredilen r•• 
mi l•hlild• Türkiye ile Al· 
•anııta11 ara11nda lıi luudaı 

lılı miinaHhetlerini teyit el· 
me/ı oe T irlıiye r icalı ile 
leatii ef icarda bulucmalı ıbre 
Ankarayı aiyareı .tmiı olan 
Serdar Fay" Malaam•ed han 
Atatürlı tarafından lıab•l 
olanaralı Al•a•H•lan padi,a• 
hinin lıenJileri halılıınJa J•y 
maleta olJ.,. ıl•rİll ••oıi o• 
aay•ıları "'" O• Aıaıiılıli• 
hilmalıa6ele •••ei •• 6t1•lı 
Romen krah 
Belgratta .. 

/ngilia •a"eıeleri ramany• 
lıralı•ın h•leraJa ani a•y•r•· 
ti11i ehcMmiyeıle lıaydetm•lı· 
1• oe d•yli t•lwraf h•l•roUan 
•lti•tı /aa6•r• atfen ziyaretin 
•iyo•al bir mahiyet ta,ıdılı 
oe P•trol ambar6oıu meıele· 
•İl• aldlt.adar balan tl•ftına 
ya"m•lıtadır • 

Afgan bakanı 
Anlıara Şehrimi1'tl• 

ialanon Afgan diı iıl•rı 
6a•anc ittanb•la har•'•' •I· 
ıniıtir . 

Aakara - Şelıriaizcle bu 
l•••• Afıaa Dıı itler! bakanı 
F eyia M•bammed Ha• bafia 
Daı itleri bakanımızla birlikte 
ıeael kur•a1 baıkaaı ••re 
ıal F ey&i Çalmaaiı &İJaret 
etmiftir. 

Ruayada 
Aakara - HaYu ajaaı1 

SuYJet merkez icra ko••teıi 
aia •11btui1aü bealz ltir çia 
ı••e •1ataka11 i~daa& tuay • 
YU11acla bllluad•i••• 1as· 
maktadır. 

makalle 
A11kara 12 - Makalleaia 

upb laakkıaclaki il• ber teead 
etmemiıtir. Fakat Habeı kaY 
wetlerlaıa ba baYalide •iitta 
aıl faaliyette bal•ad•ldarı Ye 
italJa• ~ka-.ntleriae laücum 
ettikleri aalıttlmaktadır. Ha · 
beıler italJulardaa altı taak 
zaptetmıflerdar. 

Aiinadı vaziyet 
Aakaıa - Yaaaa milli 

•idaf aa •ecliai ciiia luaha 
bqkuhiıacla toplaa•ııtar. 

Jflalaabbetler · l,ildirilmeıini 

laariciy• vez'rinden ric etti· 
gi os mııı:ıfir oez 'rin /.,md 
İnönü ve T ı:vfilt. Rtiııü Ara• 
il• yaptığı malı•lem!!ler c!e iki 
mem/e/cet arasınd ki s ırııl. 
mcız aeo•i o• bağ/ılcgırı bir 
d•la daha teyid rdild Ri r1e 

ilci m•mleketin •ulh politika 
•ın• olan ku•oellı: baglılıkl ı· 
rı .,. bıı yolda a.zm u~ yürü 
mellt• deoam edilec ğind 
ınltabilc Jıalıadıiı bildiulmek 
ı•air . 

Sovyet 
mudafaası 

Aak.ra - Sovyet merkez 
icra komitesi batk'aı:r Molotof 
tlıı ıiya11 hakkında bey D t• 
ta b•luaurke11 Almavya ile 
Jıpoayadaıa bahsetmit ve bu 
•ki deYletin dış siy s ları iti 
llarile bitiia dünyaca eu mü· 
tecayız devlet olarak telikki 
etlildiii•i ve binaenaleyh Sov 
yetleria tark ve ıarp hudutJa · 
rıaı mldafaa eaeriaı anükem 
mel bir h@le koyması lazım • 
ıeldiii•i ılylemiıtir .. 

Bir gazete 
Pirede ve Peroı adasında 

llalanaa 1edi iagilıı torpidosı.a 
Sall•ik körfezinde mııoav .. nlar 
Japacığı ve Yunan dt:m ~u 
maadam ile otuz zabıtıa de 
ba maaevr•larda tuluoacaiı 
l:tildiıiliyoı. 
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1 Mina Fon Barnhelm 
YAHUT 8 Askerin Talihi 

- - ·== y 

Yaıı. - Pelalli ltiliıim, 
oaı 11.e ıetirdıa ? 

Uıak - Uıık olaalar 
ci•ima ae ıttuir, hiçbir ıey, 
l:tir llomphmaa •.. ( Selbi ) 
basım Bayıalar odadaa çıkma 

D&Za keadtle11aia ıebtp c,lcluk 
larıaa iı•t · iıler Ye atlabi ••· 
•ıeıtt bıfüJer omıa için lacai 
•f ciile•eie aöaderdiltr. 

Y'" ıt - Öyle iae, keadile 
ri hurau, ıfların• ıı. cadiıia -
clea rıc:a et .. 

Uıak - Ki• o, iımi ae ? 
F oa ~ elba1m - Arkatiaı, 

•alarm aaze Yertlikleri emirle-

ri iı!ttiUA, br nıı fevk li e ta· 
1•• yapıJorlar, bea 'e o~lua 
u1ı•l•rımı auaarım. • yın 

ba1aalaraD iaimleri 110 ? 
Uıak - lı:mlui . mi ne ? 

Bilmem; keadıaiue acyla b&)'- o 
dedirtiyor ... 

Foa Telhaym - Aile 'sım 
leri ? 

Uıak - Oııu h nüz itıt ~ 
medim Ye bana E it bırşey 

olmadaiı için ... de EO madım. 

Zıten bea böyleyım, ber alta. 
baftada bir, bır k pı değişti 
ririm. Şeyt.,a bibin ;!'mlcriı i 

F oa Telhaym - Aıkolıua 

1 c.f~AZETELER i) 
~ ARASINDA~ 

Kurun - Bir F ranıız ırıare · 
şah : Ne olursa olsun, Fran 
sız kalbi italyan k lbile bera · 
ber çarpacak, diyor .. 

Y cniyol - Amma veli\cin , 
k f rH d iog'Jiz k~f asilc bir 
gidecek l 
K Ayı ininden nasıl 
Ç\ rıhr . 
Y - N sıl çıkarılusa çıkarıl· 
sın ı n n~, o u da ehline , 

VCIS DR bı,.ak, varıın o dü • 
şünsü l 
K - Oıyaribekirde 111 dtrd 
h Uedildi, heykel için tahıiaat 
ko u u. 
Y - iz biç 1irini daha ele 

Jm dı ! 
K - ltaly b rış teklıfleri 
be l yo• .. 
Y - lyı R h'mıede böyle 
bir niyd yok 1 
K - it lyanl rıo oDıki dada 
ki tabşidab resmen tekııp 

edıliyor .. 
Y - Öyle d<!iil mi ya, akıl 
var, yakın var : Habeş çöıle· 
rıDde kifiden fazla mf şgal 

olaD itclyanlaraa adalarda ae 
İfi var l 
K - Ccr!ene ne bekliyor , 
Y - Ne bekh,ecek, ıarta 
taliken ıkiıilıcien b&r&Dl : harp 
olu.aa barbı, ıulh olura• auıbu ! 
K - Saylav aamıetleri ara • 
s ııda .. 
Y - ı.>e de ou de : ieDe 
beidıyeclerd... hıçoırı yoil ! 
Akıam - ltalyaaın üç aüı 
m1ıoı : lagıiterc, mıi!eUcr cemı 
y ı ve 11.beıler .. 
Yeaiyol - D•ba ne ka!cU ! 
A Mes'ul kım .. 
Y - Oyle ıey ıoıma l 
A - Suıuı uk derdi .. 
Y - Onun ne olduiunu g~l 
de burada gör 1 

Z m n - .z irın y DiıD ye 
r n"'e, ıç ac c u un iıltur 

wu H i Juı u uu.cak tıüyük 
t.ıır p•rk yapu yor .. 
Y euı) ol - liız. Ci&ha ha va 
parkıuı buiama...ık, ıen Kül • 
tüf parluod•D babıediyoraua .. 
Ve ey Seviılı Şarbay, ıenın 

de: tü fen kul klaran çı11la11D l 

Arkadaı. 

Uıak - Bunlara ben ya • 
kanJa Drcı'tc:n ıeJdım, ıaaııe 

dernm burada 1111ani111a 
arıyor. 

Fon Telhaym - Kifi, ar 
kad .. f, bayanların ııımieranı 

bdmek ıater .. ım, ıırlerana de&ı1 
haydi ııt ... 

Uıak - .Ark•daı ba be 
aım ıçıa emır o1amaz 

Onuncu Gor iu:ıuı 
F oa Telbaym, Yuıt ... 

Foa Telhaym - Yuıt, ha 
zırl&D, bu.ulan Ju : h<.mea 
bu oteideD çıkıp &ıaeıım. 
Yabancı l:Sayeı.n1 rın h1ııreketı, 

Oteıcıaın ter bıyuıı.lıiıııGc:D 
• jyacie biillB uzgu UU \IUGI, 

işte bu )Üz.u~u ... J, y ~aoe 
kıymettar şey .. ı .. k t bt:nuaı 

için ful aır. h•ç z.aa.ue uıeı . 
aim kı : ben bunu böyle ir 
ıbtıyaç.la kull 11 .. cafıun 1, Buau 

Tapu direktörlüğünden • • 
iurevraz lröyaade tarafluı 

diliver oalu hana fıad1kbiı 
Ye tarikiam ve dillYer ojla 
abmet faadıklığı Ye laaaeai ile 
mahdut bir kıta tarla taıdik. 
aiz 88 yoklaauaacla ..n.-
oğlu mehmedin oialları pkir 
ye maltafaaın namında kayıth 

olup Yereaeaiae iatikal eylec.H 
tinden maameleaiaia icra11 
talep olana11 ba tarla1a bir 
hık iddia edealer •araa H 

beı ıü• içiade tapa daireıia• 
muracaat eJle•eleri Ye 2' k, 
sani 936 pnti aat o• iç de 
mthaUiae ıidileceiiatl .. bir 
diyeceii olanların oraya ıel· 
meleri İlin olaaar , 

§ 
işgevruz köyilade taadakıiz 

88 yoklamuıada hac, ıii ıe1· 
man oilu ali oım111a kaJatJi 
taraf iarı tarikiam Ye bacı ıü · 
leyman o ıİlu mebmed tarlHı 
ye sahı bı aeadtea aaklea 
bıcı aül ymaa oila oamaa 
hanesi ve aabibi aeaet fıatl~k 
lıiı ile mabdat tarla ile taraf 
ları yol Ye uhibi aeaet tarla· 
aa Ye ıüleyman oil• oımaa 
fıadıklıiı Ye me~met fıacbkhiı 
ile mahdut bir faadıldık Jİa• 

merhum aliaia aeaetaiz olarak 
taaarrufaada oldup •e ıarku 
ve ıimalea kartal oil• Jakap 
fıadıklri& ıarbea 101 ceaabea 
armak ile .. bdut bir faadılda· 
i•• merk•m ali Yereaeleri ta-
rafıadu muameleıiaia yapıl· 

..... iateail•ekteclir ' e. ,. 
lerde bir hak iddia edealu 
yaraa on bet lia içiade ta· 
pu iclareıiae ••racaat eJl•· 
meleri Ye 26 k, _, tJ6 pa· 
zar ıüaa uat oa da aalaalliae 
ıi dilec•ibulea llir . di1eceji 
olanl.-ı•• ora1a ıelmeleri illa 
oluaar , 

§ 
Ş rkan ıu ht adeii ıi•a -

len Ç'ıhk uilu Ali fıadıklıaı, 
a-arbcn hacı o;lu mehmet fıa 
daklıiı cenub~n yol ile mab • 
dut faaciıklık. 

Şarkan çalak ojlu aeıit 

ve hıaaedarları faadddıiı ıi•a 
ı~n Ye ıarbea çalık oi!a 
arslan fıad•kbiı ceaabea phk 

ehin ver, baaMD içia ıaaa 60 
hedenk altın• nuiıler. otel• 
c11auı beaabı otuz hradaa fam 
olamaz. Oııu Ö4e e11aAaıamı 

iuarAc&aa çı1'ar. Liilia aeıeJ• .? 
~en Dere7e 11tuaea, 'fl•IW&k 
tuzun ıçla ea ucuz oteA, otel 
Aeruı en ıyııunr. ıea beaı b• 
raa1a kahYdıaaecie DIUabilar • 
aıa. (.iıdl)OIUI lfjai eJI Jap •• 

Y uat - Haç ~ klia•Jiail, 
bay _ ÖiDD&fl••• 

F oa ı ella•J• ( Geri cilM 
rek > Herıeyaea •••• J•taiaa 
arkaauıciakı &!balar .. aa•talm8f 
01maıua. 

Yuıt - Hıçbir .. , uat • 
mam. 

Foa TeUıa1m ( eir dalaa 
geri 2elcrek ) barı J daba ; 
L.öptııı cie beıaber al, itidi • 
yor&uD Yuıt 1 

Oabiriaci GöılDIİf 
YUST 

o;la ali ve ara1an fındıkla 
larile m•hdat fıad1khk. 

Şarkın çı.Jık ojla aral 
otlaiı ıarbea ~alık oil• 
fladıklıiı ıimalea ırmak d 
cea11 bea ~alık oila hlıe 
Yerenleri fındlldı tıle •• lad•I 
fıadaklak 

Şarkaa ır••k ıarbea ı•lll 
iti aeaet hueıi Ye yol ıi•a .. 
lea çalık oil• iımail Yereıele 
ri tulaaa Ye ceaabea çaıds 
ojla •olla lalHJİ• tarlaail• 
•alldat : Tarla 

ltıeYrU klJiad• ~•tiatla• 
ra J•ku-•• yazdı 3 faaclıkllk 
llır tarlaaıa cacUeriad.. iati 
kal aareülı çalak •iallariad• 
oımaaua ojlu la&ae1iaia biJA 
aeaet olarak mıah old•i• Ut 
raz oluaan ilmilaaberle t.1., 
olunmaktadır Ba Jerlerde 

ı bir bak iddia eclealer Yar .. 
1 S ııa içiade tapu idareaia• 
maracaat eJlemeleri Ye 2' 
kiaaaiıaai .. 936 pazar ıtı•I 
ıaat oade •aballiae ıidilec• 
iiadea bir di7eceii olaal.,.. 
eUeriacle evrakı miiabitelerile 
era1a ıelmeleri ilu olaaar 

§ 
Şarlraa, fimalea, ıarbd 

ulaibi •••et fıachkbjı, cea• • 
bu Nlaibi naet laaauUe mala 
tl•t; Tula 

Dirt tarafı ıalaibi aeaet 
aruaaile •alad•t : baae 

Şulraa ar•ak ıubu .. 
laeacleii fi•alea plak ejl• 
•olla ~&ae1i• Yerueleri ha -
cbkhiı c .. abea yol ile •a1a • 
dat : faacl&klak, 

Hatlatluı ,.karıda 1aala 
•ııe•ıa .. kiJbd• l:tir tar• 
bar ..... •• bir faatlddak biil 
ıeaet olarak cedcliadea iati • 
kal auetale çalak oiallanadd 
eımaaaa oil• btiae1iaıa olda• 
;u ibraz olan•• ... almlbaberia 
tetk1kiDden a.Uaıalmalll&f claı 
ba yer!ere bir bak iddia edd 
ler yuıa oobeı ıüa içiııad• 
tapu idareaiae maıacaat e1l• 
me!eri ve 26 kiaaaiıui "'' 
pazar ıüaü uat 11 de mah&lli 
meakfıre ıidileceiiaden itil 
diyeceii oAuluaa ora1a ıd • 
meleri üia olaau. 

1'ipek de ·ıeri kaı.111• • 
cak m ? ~lpeıi difiaecel&• 
tim.. Ha•.... ISaJUI bir de kıJ• ••ttar Ji&lii •u•ıı 1 Par • 
•apada ta111acai!aa cebiadel 
ıu&a101. Hey oteica, baı. 16 • 
riadlil•IU kadar pplak 
ae;ıla&. bu11 hiuat oaa relaaa 
••••il. 11u1 1ıaıcik lld 
•wr...., ( Yilii• bakarak) 
1U M et.ad• JUÜİP içüaedi 
pa içim eteici laiddetieai7er 1 
Ala ••• 

Oa ikia•i ılriaiif 

Yut, Panl Verau 
Yut-ltt• Vwaer 1 Vakit 

ier laa7rolı1111. Veıaer ıekr• 
laot ıela.a. 

Vcıaer - Soa aerace f•· 
aa bır lı.öy ıeluar ıicüp kat • 
i7ea ot•ıa: am. •••••eh• par• 
ıeti•iJoram .. Biabaıı aeretle? 

- Arka11 Yar -



ı x 

P r k-ldırım 

Tr üvar t-nıiri 

ve beton 
eksiltmesi.. 

Beledıye encümen inden 
Yeıil yurt önünden Şem• öteli önüne kadar olan yolan 

15 7 4 lira 50 karup bedeli luşifli parke kaldırım oe 6:18 lira 
16 li.u uş bedeli kt!şifli beton tratuvarlarının tamiri onbıış gün 
mıid"etLe cu;ık ehailtmeğa konulmuıtur • 

Ekıi tme 22 _ l -- 936 tarihine maıatlif Çarıamba gimü 
•aat 14 de icra ediiece~inden iıteklilıtrin yriz de 7 buçuk mu 
vakkat temin t mahbaz.'erile birlikle ayni gü.nd• Encümene 
a.ıe ıartnameyi görmek İ•tiyenlerin de Yazi iıleri kalemine 
muracaatları ilan olunur • 3--4 

"'-~~~~~ ~~~ -~--~~~~~~:( 

~ r TRASEN v AGı ~~ 
(~ Yedi kule Gaz Şirketi, Metro baa Tünel meyd•m /) 

~\ Beyoğlu - iatanbul Tel. 44800 » 
tÇ.\ Kııtn meyva ağcçlartnızı Yedikale Gaz.honuinde /) 
~\ kaatranrn taktirinden elde etlılen ) 
~ w ~ 
'(\ TRAS EN ._. AGI >) 
(~ M b uıü ile tedı:ıvi edilip ·onJen böceklerden, kurtlar· ~ 
~ dan veanir pı:razitlerdEn burtarırsanı:ı yarın yüzünüz ıü· >) 
ı\\ ler,~aıchsul kurtsuz olur • /) 
( Fazla malumat için mezlru• Şirkıte mıırocaat • ~ 

~ » 
fl eye~~ey;~~iY9~9Yii;iiW~..,_.ryii~ii;;lii1 48~.~-

KA5E a ,,-- ~ 

NEDKALMiNA 
İLA 

A~çaal-at ıcfD ır.eııurlu 
iundan: · ~ --· .Açık arhrm iie paraya 
çev rilectk gayrı menku1un ne 
o duf:u : 

4 dönümlük bir k•ta: tar· 
l12nan t&mami W 

Gayri m unkulun l ulundu· 
ğu mevki mc.ıbiıheıı ıoküi• 
ınımaraıı : 

Tapunun 31 kaouojaani 92~ 
la, ve C, s., sa, o 1 ve tetrını 
evvel 9j4 t , ve C, l'/.5 ın, 
112 de kayıtıı ve 1uıi•D1ma 
köyünde kiıo 

Tektır oiunl'iD kıymet : 
1400 !.rıı.dır 

Artırınanm Y pıh c ğı yeraün 
ı at Akç uı t ıcra dairesi 
önü de d ırcsınd~ 14-2-- 93ti 
Cuıu günu & t oncörlte 

1 iş u ga.y i menkulun 
rtırm şart meıı 15-/-936 

tarıhınde ıt baıen 935.- 184 
1ı.u111aıa de ı•ııw ıcıa daire 
ahım muayycu aum raııııda 
herkes D görebilmesi iç.io açık 
tı ilan an y zıh ol nlıcıdan 
foıla m h.ımat Jm•k lıtiyea 
ler ışbu § tnemeye ve 935 
/81 do ya num r ıale memu· 
riy t m ze mu ac t etaıelıdir. 

2 - Art rın y iştirak için 
YU~ rd y zıh kıy etı 7 , 5 
Dıab tınde pey çe&i ve ya 

illi bir b kanın tem.nar 
nıektubu revdi edilecektir J24 

3- ipytek ıehıbi alecnkb 
lırla diğer ııliko::d rkrıD ve 
irtifak hakkı sablplernı iayrl 

eekul Pzeripdeki baklırııı 

huıuıiylc f ai.z ve maaraf ı dair 
olan iddialarını İfbU üia ta· 
rahiade .ıtibaren yırmı ıüıa 
iııad• evrakı müıbitetea~yle 
birlikte memaıayetimi.ze bıl· 
dirr..aeleıri icaD eaea aksı haide 
balduı tapu 11cılıyle ıabıt 

olmadıkçc aatıı oeaebnia 
paylafDlHfllÔAD DatlÇ kaiu1ar 

4-.. Göıterueu . Küade ar· 
tırmaya ııuıak eaea.h:r artır· 
ma ıarnameaıni oku.muı ve 
1uıum1ü maAumata at.aut ve 
bu.utar• tamamca kabul etmit 
ad ve 1t1bar olu.nurlar • 

5- Tayia edHt:n umanda 
ı•yıi meakul ü~ defa bairıl· 
aUdın ıoııra ca çok arttıraaa 
ih•ie ediHr ancak arlt11ma 
bedeli muhammen .k1ymeb11 
yüzde yetmit beıiai bulm•z 
ve ya aatıı ııt·yknia alacala· 
aa rudaanı elaa dıier aıa· 
caldılar bulunup te bedel 
bunların ıre ıayri menkul ile 
tem11a ediimıı alacaldarıaıa 
mecmuandan fazlaya çık•aua 
eD çok arttaraaın taahhüdü 
bakı kalmak üıere arttirma 
OD ~ef &ÜD daha temdit İİO 

00 b tinci .ıüaü olan 2-3 -
936 puarteai ıüaüayai aatta 
yapilacak aırtarmada bedeli 
satıı iıteyenio alacaiJD• ruc. 
hanı olan dığer aJiçaklılann 
0 1ıayri menkul il~ temia 
edılmiı alacald•rt mecmuun. 
dan fazıaya eıkmak tıutıle 
en çolıı: arttiraaa ihale edilir 
böyle bir bedei eldo edilmez. 
11 ihale yapılmaz vo ııtiı 
tılobi dOfer , 

(ftNIYOL) Sahife J 
l!'!!2 

Gayri menkul satış artırması 

MaballeAİ SokaJı Nevi M.nQ K. m. T. 
Lira k. 

iıkender paıa Merdivenli 252 metre murabbai arsa 22-23-24 100 E. 
" Maruf oğlu 80 ,. • " 478 50 m 

" Acem " 30 • " " 461 20 m 
• Mp. haciyanı Harap hane , arsa tevhiden Soo -437 300 R 
• Hacı yanı " " 

438 450 m 
• KaJha•e • • 240 150 m 

" Çömlekci " " abıep 2 düklrin 34 l 342· 343 400 m 

" • 100 metre murabbai araa 334 .335 336 loo m 
Tuzlu çe9me Aya1tatiyoı Harap fıane 212 So m 
Kemerkaya Acem oilu Harap bir oda ve dükkin 117 Sa J!l 
Yeni mahalle Merdi•ealı H•rap hane 25 loo E 

DEFTEADARLIKTAN 
Yukarıda evaafi ya:ııb rayri mea~ulaba mıulkiyetleri he,in pr-ra ile arhrmaya çıkaralmışbr 

Talip olanlaria yüzde 1 buçuk dihezitolerile birlikte 27 - 1-936 pazartesi güaü aaat 14 de def. 
terdarhkta toplanacak ko•ııyona maracaatları. 2-.-4 

Mahallesi 

el'tak 
aotba 

> 
» 

Tazla çeıme ,. 

Gayri menkul satış artırma ı 

nevi sokağı K~. "11. m. no .. 
Lir~ K. 

pap11 yorıi mektep 199- 2oo-2o 1 800 
ayakiryaki kilaeıi 139 m, murabbai arsa 149 45 
kar.ancalar fevkaal tahtanı kargir mığaı.,nln n:sfi 87 400 
yaJı boya 150 m. murabbai arsa 36 So 
kiliıe 800 m. mu. ar•a ve ayrica hanp br.ne 11 o 4oo 
baiçivan h11ap hane 8 1 So 

» 800 m. mu. arıa 6 loo 
bizir ilnı 150 ,. ,. » 25 75 

T. 
m. 
m. 
e. 
m 
m 
m 
m 
m 

iıtatiyoı hane 227 J 2o m 
bacı ilya 150 m mu. ara• 45 3oo "' 

* üç hı. ikiıi ruı ve bir bai. yunan 
DEFTERDARLIKTAN i 
Yukarıda eTsaii yazıh gayrı meıtknlatın mülkiyeJcrj peş~n para ıle artır 

maya çıkarılmıştır. tabp olanların )1üzrle 7 buçuk dipoz1tolariyJP. birlıkte 24 
I · 936 cuma günü saat l 4de deftertarJıkta topl:1nacak komısyona muracaatları 

3-4 ____________________________________________ _,,,._.. ____________ ~...__.._ _______ _ 

Mahallesi 

Tekke 
Fireakbiıar 

• • 
iakender paıa 
Firenbiıar 
miibıttia ,. 
Fırenkhiıar 

• 

Gayri menkul s&tış artırması 

Sokağı 

Sarboı ojlu 
kaaita 

• ayaaikola 600 m. 
meydan hamami 

miıiryaa 
bacı luıaım 
zeytialik 
Luar oğ'1a 
kaaita 

120 m. muabbai araıa 
bir oda Ye ahur 
iki bap ğarap hane 

mu •rsa •e küçük kili•"' 
566 111 murabai arsa 
5o m, mu araa 

925 m. mu. araa 
275 » • • 

i!r.i oda v" abur 
iki oda 

14 
7 

15 !6 
9b 
80 8\ 

i 16 

127 
91 
11 

k 
iira 

60 
75 

150 
Soo 
425 
25 

6eo 
200 
250 
250 

m. T. 
k. 

E 
m 
m 
m 
c 
e. 

kadime 
e 
m 
m 

DEFTERDARLIKTAN ; 
Yukarıda evsafı yaz1h gayri menkulatın mülki~cler~ pP-şin para ile rrtır· 

maya ç1karılm,ştı~ talip olanların yüzde 7 buçuk dıpozıtolariJe birlikte 22 _ 
1-93& çarşamba günü saat 14 de deftt'rdarlıkta toplanacak koınisyona mura-
racaatları . 3-4 

Mahallesi 

Ayafilbo 

» 

» 
Tuzla çefme 

G ıyri menkul satış artırması 
. 

nevı sokahı m. DQ 

karakaı çakmazı 234 m. murabbai arsa 255 

k. mu. 
lira k. 

T. 
m. 

telli topya miiobeadim kııla ve aabu ve tapya arsaaı 
çömlekci bir oda ve avlu ve dükkio 136- ! 37 

75 
900 
150 

k&dimc 

teUi tabya 863 m. mu. araa üzerinde 
çömlek ocıj'1 ve duvar ~e harap rane 146-147·167 6oo 

çömlekci harap hane Ye dükkan 140 141 ıSo 
telli tebya 541 m mu. ana du•arla mahdut 174 300 
ayafilbo f oo metre murabbai araa 269 7 5 
ufaıkan oila 600 metre arta 244 lSo 

çölekci ötel " d6rt maıaza 113·114 l 15·116.117 3500 
tiyatro 145 metre mu. a11a 59 loo 

m. 

m. 
m 
m 
m 
m 
m 
R. 

DEFTERDARLıKT AN ; 
yukarıda eTsafi yazili gayri menku1atin mülkiyeleri peşin ~ara ile artima· 

ya çikarilmiştir. talip olanlar in yüzde 7 buçuk dipozito akçelt~rile birlekte 
20-1-936 pazartesi günü saat 14 de defterdarlikta toplanacak Jtomisyona 
muracaatlari. 3=4 

6 - Gayri menkul kendi· 
!erine ihale ohıbaD kimıe der 
bal veya verilen nıuhkt İ~in· 
de parayi vermuıe ih•le ka· 
rarı feab oluaarak kendilerin· 
den e rvel en yükaek teklifte 
buluaiakimiae arı etmiı ~l 

, duju h~~cı!e a!m!'p rıı· 

oJurH ona razi olmaz v.::ya 
bulunmazaa hemen 011 bet 
ıün müddetle arttirmaya ~ı· 

karilip en çok arttiranı. ihale 
edilir iki ihale araainda ki 
fark Ye aeçeD i(ÜDler İÇİD 

JÜıde beıten be11p olanacak 
fıiı fO c1;ger ıer ılar yr1~ 

-=...... 1 

hükme davet kalmakaizin mee 
muriyetimizce alıciden tahsil 
oJu~ur m dde ( 133) 

ış'ou i.tyri menkul 
Yukard~ gösterilen 14 _ 

?-936 tarıhınde akçaabat da 
~cra memurluğu odasinda itbu 
ılin ve aöıterilen tt' 

t .• ar ırm 
ı•r nımeıı diirrainde ·ıa 
o:uırn • 1 11n 



. • '~BONE 
Yıllıİı !tlJJ , Altı aylıfı 900 ,. 

Üç aylıfı 175 kuruıtar 
• 

ÇARŞAMBA 
CUMARTESİ Çikar BASIMEVİ 

DANESi 
Dört kuruştur 

lldt1 aatırı 15 karaıtar Relıldmlar 
Po~arlıfa tabidir. 

E•ki Nü•laalar 20 lraraıtar. 
------~iiiöill~ ..... .-...---.--.-.._-.. ______ _:.. ____ 0 _______ __,~-------~.--..-.....:.....__..;;;;;;;;;o~..._-~==~~ --.;--...-........... -~--Z'iiiiirı-~as-.;ııK....,Miiiiilliii' iıiıiiiiiO-.-..... ..--.-.... .,.........,..,... __ 

Ekmeklik un 
eksitmesi 

Satin alma komi~yo · 
nundan : 

A- Trabzon kıtaab için 
eksiltmeye konalaa Üaa istekli 
ç.ıkmadıiınden lakriüa 28 bin 
9u0 yüz liralık 170 ton ek· 
meklik un tekrar eksiltmeye 
konulmuıtur • 

B - Şartnamesi resmi 
bedeli mukabilide komisyon· 
dan 11ldıralabilir • 

C- Ek,iltme 2 7 - 1- · 936 
pazartni günü ıt. on üç de 
Trabzon kalesinde ı tın alma 
komııyonunda kı pali zarf 
uaulile yapılacaktı.ı . 

D - Müvakkat teminat 
2168 liradır . 

E - Iıteldiln kaaunda 
yazılı veaikalHile eksiltme 
taabcdan bir sar~t evYel tek· 
lif mektupleriai komiıyo11a 
•ermeleri ilin olunur. i=4 

Kirahk 
mağazalar 
Kızılay ha§kanhğından 

Uıua sokalLta Şifa ecza· 
uesi kuıııındr 26i Ye 270 aglu 
maif&ıala:.rtn bir seaelik ıcarı 
15-1-930 taıibinden itibaren 
011 bet ıüa middetl• miıaye· 
deye çıka11l•ııtır • tatipleriD 
l-;l-9j6 cumarreıı ıuDu 
aaat 14 cıe Kıhlay binaauuia 
müteıek~ul komııy<:111a mura· 
caatları ılia olı.nur . 1-.i _,_,.. ,_ _______ _ 

iLAN 
lıgevıuz köyiuıcie tapuııun 

tudıkıız bf> ) okb li aaınaa ıe 
hm oılu Şakır Ye muıtata 
Damhunıda kayıtlı ( \arafaar1 
ha.cı oaha Oıman fouidd•&• ve 
hac1 Oilu ismail çalılıaı ve 
tarafeyuı tarıkıım ) ile meb 
dut bır kıt'• otlaiuı bır kıs 
muu fınaıkhk ve bir kıımaeı 
da k.emaf1asabal; otlak olarak 
taaarıuf eylemektelerkea Ye • 

fatlarile vereaeleruıe intikal 
etmıt olan bll i•yrı me1akuiler 
de oir hak ıddıa edenler var· 
sa onbeı&üD içinde tapu ida 
reıine murracaat l:}'h.meleri 
ıre 26 kanuaıaaai 930 iÜDüae 
müsach pazar &ünü •••t 11 

e 111;.halliDe ilc:llh.ceaıadeD 
bır di)eceaı oıanhuua oıaya 
ielmelerı uin o Uliur. 

ILA 
TrabzonAdlıye encGmeaiadeıı: 

Münhal olaa Trabzon mıb 
kemcıı . Sıvarı • mubııırhiına 
tahp oianlarıa mektep ıebadet 
name veya taadıknameai, as 
kerlık vcııkuı aüfuı kaadı 
ta11ıu11ıba ol<ıuiut.a dair ra • 
por ve aüıou hlii evrakı de 
bırlık.te bir bdtaya kadar 
enciiaıtne mur~caat etmeleri 
vr.= maıracaat ed•pte enak& 
muıbıtderisi vermeyenlerin 
l:u müt. ciet içinde ııteniiea 
evraklarını vermeleri liizlmii 
ı.aı~ c.lullur. 

• L 
Trabzon icr an murlu· 

juııdan: 

Açık arbr a ıie pafa~ 
çevirilecek g yri menkulun ııe 
olduiu : 

Gayri munku'un bulundu 
ğu me\ ki m h il i 11oküğı 
numar ıı : 

Borçlu k rlık go ., m'y 
k6yünden cm'r oö u L" l ı -
nin kanun ev\ el 96 t r h ve 
12 num r da kayitlı irot,. kh 
2 dönü t rln 

Tııoktir oluo~n k · m .t: 
1.200 liradir 

Artırmanın Yapılc.c ğı }ergün 
s at Tar'tn:o ı icr d ır si 
önıinde daircs'nde 14-2 93J 
Cuma günü su.ıt ot-cö tte 

l - işbu g.ıyri mc.nkuh 11 

artlrm ş rtn mesi 15 J-936 
taribınden itib ren 935 376 
numara ile athrmo icr d irc 
sının muoyyeu Dumar sında 
herkesin görebilmesı ıçı::ı çık 

tır ilindan yazıla olrınl rdr.n 
fazla maJumat almak lstiyen 
ler ııbu fatln m ye ve 9_5 
376 dosya numaraııl~ memu· 
ıiyetimize muracaat ei~d dır. 

2 - Arbrma.y iştir ıçın 
yukarda y zıb lııymeta 7 , 5 
niıbetinde pey akçeei ve y 
miHi bir bcnk n.n temın r 
mektubu revdi edılecektır J24 

3- ipytek sıahıbi al c klı 
larla dığer alak d. rJ nn ve 
İi ıfak h kkı ı hıplerın gayri 
meekuJ iizerındeki h ktanoı 
hususiyle faız ve sr f daır 

olan iddialerını ış u d n t • 
rihinde .ıtibiı.k'eD yırmı guu 
itinde evrakı mus ıtek .. yle 
blrhkte mcmurıyctimize bı1· 
diruıeleıi İcab eden ekıı halde 
hakları tapu sıcıl.yıe ıaoıt 
olmadtkçe s tış bedehblu 
payJaşm s•ndao har~ç k hrlar 

4 - Gösterilen gü de ar· 
tırmay·a iştırnk edeuier rbr-
ma ıarnameaini okumuş ve 
luzamlü malumatı almıi ve 
bunla" tam en kabul etmış 
ad ve ıtıbar olunur! r • 

5- Tayin edil(:D z manda 
iayri menkul üç. defa b ğrıl· 
cukt•n sonra en çok rtttlı'QD 
ihale edilir ancz:k arttırma 
bedeli mub mmen kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulm z 
ve ya Hbf ıst•ykain alacaiı· 
na racbaoı el n diier aıa· 
cıklalar bulunup te bedel 
bunların •e i yri menkul ile 
temın edılmıı al cakl2rınıa t 
mecmuundan fazl ya çık azsa 
en çok arttır oın ta bhüdü 
bakı kaim k üzere .. rl i rnn 
OD beş a -. J h t mdıt Oa 
on b ıincı günü o. D 2--3 
936 pazartesi günü yni ı tt 
yapılacak autırmada becıeli 
aatıı iıteyeoio ı;;I c.2'ın ruc 
baoı ol&n diğer ~!aç klıJ. r n 
o gayri meııkul ile te dn 
edıimit alac k111rı mccrnuun 
dan faz(ay cık tk ş rt l~ 
en çok arttirnno ·hale e ılır 
böyle bir bedel el o edılmez. 
sa ihale yap lmrz ve • t ş 
talebi duş r • 

6- Gayri m nJrnl ken i· 
lerinc ihale o!u~ n l·· se d r 
bal veya verilen mubl t iç'n· 
de parayi .vermezşe ıh le ka· 
ran fesh olunar .. L kendilerin· 
den evvel en yüksek teklifte 
buluaankimise arz etmiı o 
duju b n~ıı.- alm•ğn raı 

bulu an sahipsiz eşyalar satıhyor 
ithalat ve Transit gümrügü direktôrğüğgnden 

Mu. kıymeti 
f: i o G. Lira k. Ci lsi 

046 
o?l 
o 5 
o2o 
607 
781 
0.!.8 

ooo oo 1 38 Çınko oluk ve demir horu parçae1 
400 514 08 TuYalet saç pomadi ve saç boyası 
7 oo l 85 15 Keten masa örtüıü ve safı keten mensücat 
o9o 006 37 Blot-not ve raklam 
ooo 3o3 öo Teneke cep aynası [ çerçiveli] 
ooo 477 5o CamJa~tırılmıı düğme ve cam boncuk 
500 004 29 A. yıkla(ı miş ve keltik pır inç 

000 200 ooo 18 Lastik. ökçe 
245 
064 
143 
f oo 
066 

500 098 2o Eğilıniş ağaçtan randalya ( 68 adet ) 
500 ooo ()O toz ve kesme §eker l barice gitmek üzre ) 
14o ooo oo ~luhtehf cınste tihbi ecza «listesi mevcuttur» 
ooo cccp oo Adi kesme cam eşya 
500 RM l 144 oo Kına 
ooo DZS oo Mağaza camı 
500 TRE--IA oo Kahve 

023 
060 
4 4 ooo ogo oo H~ssas foto~raf katıtlı«hırice gitmek üzre» 

Baladaki e§yalar sahipsiz olduğundan pazartesi ve perşembe giinleri tarb-
z >n gümrüğü satın komisyonunda müüayede suretile satılaca~ından isteklile-
ı-iu pey akçelerile beraber giimrüğe muracaatl&rı ilan olunur. 1-4 
~ ..... -~ •..-s..,.....,.~--~-~--------------------------

e ik hisse senetlerimizi 
mgalattiriniz.: 

r:-ıbzon Elekterik Türk Anonim Şirketinde& 
Ht.yıti U umiyemizia 17 • 1 • 935 tarihli içtima;ıatla tirket 

S rmayesinin ~60,000 lir&dan 137,500 liraya te•kiaiae kaclar 
e,,il rek iıue aesıetleri•iı.İa kıymeti 10 lirada• S liraya iadiril•iı 

o duğundaın ticue:t_ kııntıauı.ua 397 iaci maddesi lallur.üne tevfikan 
h sıodarların elleri deki biaae ıeaetleri•i uç ay içinde iılamıalatmak 
ıere Tr bzoadc. şirket merkeziae te•di etmeleri llıama ••ncel 

il" n e ılmiıtır. bu mü det 31 mart 936 taribioe kadar azatalmlf 
duğ od a mt;zkür tarihe kader ciamgılattarılm•yaa bi11e senet· 

it tinin yukard ki maddei k~nuniye mucubince iptal edileceii 
iluDcİ defa olr.ırık iJAn cılonar. 

... \ . ~· ,.. ~( ~ ' . ~ . - ~, . ·... -

ecme tin Özcanh 
~ske:ti hastanesi 

k:ulk: :t:e.. uteh assısı 
Hastalanın Semerciler başında Halk 
eczanesı üstündek'i muayene evinde 

kabul ve tedayi ~der . • 

'~-~~~~liiiılüüıillıilll. 
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~ Yeni makinesinde ~I 
• ~ Gözön ünde kavrulmuş hazir çekirdek- Po 1 
~ ten çek:Ien enfes kahvesini kullan ! -~

1 ~~!:::!': ~.l ;:1;! ~ ıtl!J 
o'ura o r zi olmaz v ... ys 
bulunm zsa hemen 011 beı 

sıün müddetle arttirmaya çı· 

karilip en çok arttirana ihale 
dil' i'"l ih - le ;ns!ı:ıd~ ki 

fark ve ieçen iÜDler için 
yüıdc be ıten beaap olanacak 
faiz ve diıer ze,arlar ayrice 
bükme dayet kalmakıiıia ••· 
mur•ycthrizce al:t!daa tabıll 

Sathk konak 
ve selamhk 

Orlabisar perde• pat• 
konatı aabh7or • iatiyealer• 
konak ayri , aelamlık ayn • 
istiyealere beraber ıatllacak 
tır • Müracaat yeri : Y e•i1ol 
matlaaa11 

ZAYİ 
19 29 Seaeai•de •llfa ıa 

aes ıüıtiyeaiaden almıt eld• 
iam ıebadel!lameyi kaybet .. 
tim. Yeaisia1 alacaiımdan eı• 
kisinin hlkmü ol•adıiı ill• 
oluaur. 

Civelek oiln 
Şe•ket 

Doktorlartn 
Ameliyat 
Makas ve 
bıçaklarJ 
Y eai ıelea hile çarkında el 
eyi bir surette bileair 
maraeoal yeri : 

olunur madde ( t33) 
;tbu 11yri menkul 
Yukarda gösterilen 14 _. 

2 -936 tarihinde TrabıoD c• 
icra memurluta oda11nda itb• 
illa ve 16ıterilen arttir•• 
ı•rtaamui dlirrıiadı ilU 
o!uar • 


