
Sayın Üçüncü Umumi mü. 
fettişim ız Tahs•n Uzar g"çen 
uyımıı.da haber verdiğimiz 
ribi cumartesi günü saat on 
ikide En.uruma hareket etmiş 
lerdir. Sayın Tahsin Uzer sa· 
at en bir buçu'kta şehir ku. 
liıbü.r..den müfettişhk dairesine. 
relmışler bekliyen memur 
te~ekkülle~· ve halktan mür~k· 
kep zevatın ellerini sıkarak 
veda etmışler ve bu sır da 
Trabıona ıık ıık geleceklerini 
Trabıor.un bekledıği eD hü. 
yük iki ihtiyacının , Liman ve 
Transit iıleflDİD mutlaka ba· 
ıarılacağıoı tekrarlamışlardır. 

Bay T bıin Uzer, Başta 
V •hmiz oldvğu baJde memur· 
lar 1 tcıekküilcr ve aaıktaa 
bir çok zevat tarafı d D de· 
iirmendereye kadar teşyi edil 
mitlerdir. Deiırmendercde 
aayaa ordu müfettiıimiz Or-
geaerai Kazım Urbay tarafın
a1.n karşılanan sayım umumi 
müfettııımıı Aıkeıi merasim· 
le teni edjlmiş, bir çok he. 
yetler tarafından Maçkaya 
kadar uiurlanmı9br. Bay 
Tahsin Uz.er Maçkada hara. 
retle karıılanmışlar yarım aa. 
at kadar Mw çkada kalarak 
daktilo!uğa tahp bir memuru 
imt.han etmişlerdir. 

Sııyın umumi müfe\tiıimiz 
Hamsi köyünde bir aant kal· 
mıı ve yemeği orada yemiı
lerdir. Zığana mıntakaaıoda 
Trabzon _ Gümüıane hudu· 
dunu teşkil eden köprü üze. 
rinde Gümüşaoeden ieleo , 
vali. belediye Reiıi veaair 
zevattan mürekkep heyet ta. 
rafından k1&r11lanan sayın 
Tabı'n Uzer, Trabzon heyeti· 
ne veda etmiştir, 

Bay Tahsin Uzer burada, 
Trabzon• selamlarının ıletıl· 
ıneaioi ıöylemışler, ve ayni 
&amanda başmuharririmiz 
Bekir Sük \Jtiye, Soğuksa da 
Atatürk köşkünün bahçe si 
paıar günleri halka açık ~l-

11 Y . ı du&unu ve t::uaun enıyo • 
la halka il c edılmesini 
ı6ylemiıler ve Alay kuman· 
danım1z Tahir Baykalada bu 
)'olda talimat vermiılerdir. Bay 
l ab&in Uzer evvelcede yıızdı. 
iınuı gibi bir ıece Gümü· 
t•nede ve ıki gece baybuıtta 
1'almıılar ve dün Euu!uaıa 
•ıııJ olmuılardtr. 1 

S(J Jl '.\LAIU\1JZ ŞlKA l'.'ETLfi:RE AÇIKTIR. 

Yedi günde iki defa çıkar 

• Tayya e j 
Piyangosu . 

Şehrimize iki i8abet var.. · 
Doğu illerinde yeni hayat ..• 

29l21 numar~y.ı ..25,000 
lira çıkb. Bu numaranın beşte 
biri ticaret odası başkatibi 

Halit kimi tümerin eşi bayan 
Zakirede ve onda biri maliye 
memurlarından İrlandadır. 

akında gündelik _ Veniyol~~, ~ 11 

ııı~!.' 
sütunlarında 

Her iki isabette de büyük 
isabet vardır. tebrik ederiz. 

Türkiyeye 
teşekkür 

Ankara 12 - Milletler 
cemiyetine bağh hınıen c.fıai 
iç bakanlığına gönderdi2i bir 
mektupla türkiyenin 1200 be 
yaz ruıu türk tabi.yetine ka· 
bul etmek suretiyle iÖsterdiği 
ülilvvücenabtan dolayı teşek 
kürde bulunmuştur. 

Sayın Üçiınca Umumi 

Uzerin kıymetli alaka 

v • ilhamlarile c o lı • 
· yakında yeni iaiıt , 

yeni harafat, oe Jofu 

illerinel~ J o i a n o • 

ava Şehidleri ihtifali., 
v T e ikesine karş1 
Korunma tedbirleri 

15 Mayıs cuma günü 
Üçüncü Umumi Müfettiılik 
mıntakuında bütün vilayet, 
kaza, nahiyelerde hava ,ehid 
leri ihtifali münasebetile hava 
tehlikesine karşı ko·unma 
tedbirlt:ri alınacak ve bütün 
Yurddıılar o güo mabsulüa -
den, aervetindeo ayırıp bua 
tehlikesinı önlemf.k için hava 
kurumuna verimde buluna • 
caktır, Herkes haline ve vak· 
tine göre verebileceği paraya 
mukabil üye yaılacakhr. 

O gün baroiyet yarışı 
vardır. O gün sekiz vilftyet 
bava müdafaası uiıunda e • 
ferberdir. 

Trabzonumvzcla da o gün 
için çok geniş ve büyük oiı 
bette hızırlak y~paJmııbr. havA 
ıehıtleri ibtif..h cuma günil 
belediye meydanında nat 11 
buçukta baş'lyacak aaat 12 
de bitecektir. 

Bu ihtifal için program 

eaı.ırlanmış Ye darılmaya bat· 
lanmııtır. Bu yılki libtifal çek 
alikaJı Ye parlak olacaktır. 

Hava tehlikesine karıı alı 
nacak tedbır . faaliyeti ae o 
sıün sırt 9 d• Halke•i aalo • 
nunda baılayacak •e alcıama 
kadar devam etmek üzere 
bir glinde bitecektir. 

O ıüa bütiin köyleri, ma· 
balleleri . temıilen muhtarlar, 
parti ocak baıkanları kiy ye 
mahalle mümessilleri halke•İ 
salonunda toplanacak f•hrl 
rciı olıa valimizin bıt1caalı • 
i•nda yedi kiıilik bir hakem 
heyeti buluaacak berkesin te · 
ahhudatuu derecelerine !sıire 
tayin, teabit ve kitipler mari · 
fetile kayit edeceklerdir. 

Bu itler bittikten ıoara 
Trabıonua h :ı miyet ve vatan 
ıeverlik ölçüsü valimiz tara • 
ftndan · umumi • Milfettiıiaiİİe 
teliraHa bildirilecektir. ________________ ;,__ ____________________ _ 

italyan delegesi hükOmdarsız 
hükumetsiz delege 

olamaz diyor. 
Ankara - Milletler cemiyeti konseyinin dOn ilk al~ni 

celıesind~a tine~ ~aptı2'ı huı~st bir toplantıda ıtalyan delereai 
bUkQme•s•z ve hukilmdaraıı bır memleket milmessili 01111 babeı 
delegeıinhr dinlenmiyeceğini ileri ıllrmüı V'J habef delereıi de 
bu ıöıleri şiddetle proteı10 cylemittir. Neticede Dınimarka 
iıpınya delegeleri İtalyan iddiaaiain reddi He ruııaameaiain 
halile muhafazasını istemi; bu teklif, italya hariç diier deleıe 
ler hrıafındaa müttefikan kabul edilmiıtir. 

Cenevredeki İngiliz mubafili Hıbet mHeleııai ruınamede 
bırakmak huıuıundaili kon1ey l-:ararını bir hıbeı bOkQ•eti ve 
bir habeş hakimiyetinin mevcüt olmakta devam etfij'i tırııada 
tefıir etmektedir. 

ıürıü gürııine akHıti. 

un zen6in maleviyetla 
çıkacak olan Yeniyol 

ıiıtunlarında köylerde, 
kaıob!Jda ve Şehirler· 

elelıi biıtıin lı.allıınma 

ve ileri gitme hareket· 

/erini adım atlım ta/cip • 

Boğazların tahkimi hakkında., 
konferansın toplanmasını 

istedik .. 
Aakau - Dr. Araa Loıan moabedeıini imzalamıı devlet • 

lerdea Boiularna i•Vrİ aakerliği hakkındaki hüküınleria tadili 
,.ıımnıncla 25 baıiranda lsviçrede Montreaada bir kooferanı 
toplaamaaıaı istemiıtir. 

ingiliz muhafazakarları da 
zecri ·, tedbirlerin devamını 

istediler! 
Ankara Avam kamaraaında bir 1'ııım mulıafazakir 

uylnlar da zec'i tedbirlerin deYamı hakkında bir talırır 
vermiılerdir. 

Habeş imparatoru hukukun-
dan vazgeçmediğini söylüyor! 

Ankara - Hıbeı imparatoru necaaı Alman ajansına bü • 
kumdarhk hukukundan vaıieçmemiş olduiunu aöylemiıtir. 

SPOR Bayramına 
hazırlıklar 

Spor bayramı bu yıl ıeh 
rimizde. .je çok alAkah olarak 
katlulanacaktır, Ata tiirkün 
anadoluya ayak baılliı 19 
mayıa h'mde ıpoı J.ayramı 
hem de mektekliler idman 
bayramıdır. Şehrimiz kuluple 
rinde hazırlıklar devam etmek 
tedir. Trabzon Spor o ıüm · 
içia bir müumero haıarlamak 
tadır. 

Duman 
ve mahsul 
H•ftalardaa beri ıiı ve 

dumaa devam etmektedir . 
Bu dumaadın fındı \dar •• 

meyvaların zarar g-öreceri ve 
duman böylece de•am ederse 
fındık muıüiücaüa bazulacabı 
1.tylenmektedir • 

f Göze Çarpın "\ 
~·~-:-~--~~--..J 

Güneşsiz Yaz 
Duman Duman, Cfeft Da· 

man, eiı,.duz Danaan, /ur 
yerele, her tarafta hep Da· 
man... T akoime, af aflara 
f içek/ere baktı,.anı~ yas 
11eldi fakat pn•ı• •nll•lr 
ltaouda bir ıel olan ba ,. Ju· 
eli muannid,. hôla acı acı eliı· 
lemekte ue ok 6ibi cifer/er• 
iılemelcıedir .... 

Bir le.raftan ta6iatteltt 
ferah uerici yeıilliltlere 11e 

11üze_llik_lere . bakara• ya~ 
11ıddı elıye HDtniyor •••İ1tmelr 
iıti)'or. Fakat. öte yand 

- d h an 
11aneıe • :ıaret fekiyora~. 

Dıme/c lıi ıüne, laem -L . ,,,.. 
hyacmi~ hem •ı ı. ı .:1 

I ' ... Ona a• ya L\3ralım: ••n doı 6 . 
"" dot bize ey ıüneı! ız•, 

FRIGi0AİR&: iLE SOÖUTULMUŞ 
TATLiO~ SALiMDEN i9INIZ ·. 

B· R. 
QQ.ND'-"ffMA, VE LİMONATALARI 
HEM NEFİS• HEM TEMiZDİF~ .. 



Sayfa 2 

iKiNCi DERS 

.NK LABI 
MA ASI 

SINIF KAVGALARININ 
HÜRRiYET INKILABI NE . 
TICESINDE FA YDAlanması 

ikinci •na inlulip tapı ola 
rak ayrıca ıöreceğimiz ıın1f 
ink1li bı Ye sosyalJım cereyan 
ları bu bürriyyet inkılabının 
getirdiii ıerbeslik ha vaıı içia 
de, onun göğsünde beslendi 
bu teşekküller d•mokrasiye 
lıiicüm et ek imkanını bula 
cak kadar t auuv ettiler. hür 
rıyet inkılabı neticelerinin ile· 
ri fikirlerini boian başka bir 
takım ihtilatlar, iöıümüz:ü 
kendi üzeriade Jurmaya zor 
layaa nziyetler ibd11 ~ttiler 

HÜRRiYET lNKILABl DÜŞ 
MANLARININ DEMOKRAT 
TEŞKİLATA SOKULMASI 

Hürriyet inkılabı neticeıin 
de bir türlü millileşemiyeıa 
ıiy sa gidiıleri prof yonel 
politik cılarıa elinde bul ndu. 
ğu devirlerde bu inlulip filni· 
nin bicü ettiği düşma te· 
ıiıler dia müe11eıeleri hatta 
saraylar idealizmden uzakl•· 
tarı hrkalarıo h ri ilie ıirae 
ie teşebbüs etliler onlarl 
uyuşma çarelerini buldular 
ıdealiıt büyük inkılapcı oefleri 
ekıilmiş olan partiletdf! bu 
•uıir fakirler yer bulabildi 
Eski müeaseıelerın yeni kaya· 
tın içine ıinıp y şama imka 
aını balmaları a meydan veril 
di Hürriyet inkılabını• yıktaiı 
hakıliba düşman müe111eaeler 
inkılap taraft rları ıle pazar 
laia ıiriıtiler. Bir ıey almak 
iıteyen muhakkak keadiıindea 
bir ıey verir. Bu alışnr:ı Ye 
anlaşma eaaa ıacla particiler 
adım adım aaa mefhuml rda 
birer parça kaybetmeğe b 
!adılar kilise odalarında p pH 
toplaatılarinda sarı:y taraftar· 
larınında birleıbkleri bu yer . 
lerde günlük polutika konuşu 
lup kararlaralınm ia bıtladı. 

Parlemento koridorlarında 
kiliıt.ain ve sarayın menfaat· 
leri •evzuu bah\ı oldu. kont• 
lar baro121ar ve papaalar par 
lementolard üye ol rak yer 
almağa •şladıla.r, 

V aıiyet buııuol da kalma· 
dı itD~l aavııştin önce tek 
pı paa tek bar on par1emento 
da .z olm kla kalmadı p r· 
lemea to ıç11ıde dın dı ile 
papas partıleride kuruldu 
buıin medeni diye aiız dola 
ıu adını ıaclıiımız memleket 
lerde katolık partııi;ıprotest 11 
partisi diye iıim alan pa~·tiler 
vardır • 

Bu münaaebetle pir batı 
ramı ani tayım: 

- Yurd dışınd ıeziyor 
do•, Büyük s&.v2şbn sonra 
kurulan bir Avrupa devletinin 
Gir ııya kurun:ıuauc lideriJe 
ko:ıuşurken, ııotlarıod .. n bazı 
ıeyle.:-i sordum: 

• - Siz ulusal pre aiplerle 
Annpanın ortaa1ad yepyeni 
bir deYlet kurdunuz bu yeni 
memlekette eski anupaaın 
siyasal yaaiışlıktarını tekrarlı 
yan bir bid t iÖte ç rpıyor 
Siyaaal partilerınıı içıııde adı 

Dl aördügüm .. K tohk p rti 
si. nin ıiziu gibi her ıeyi 
yeni olmasi lazım gelen bir 
emleku~e yeri aedır?" de· 

dim. Benımle konuşan zat 
Hera dü§ÜDceli ve olgun bir 
adamdı. Aldığım cevap udur: 

"-Ayni fikirdeyım, bu 
ıual : karşısınd ııkahyorum 
ye t ııç duyuyorum.,, 

(YENIY.OL) 

• Güc ecmı nasıl yapıldı . • 

Pa.ıar ~ür ii cumhuriyet 
•dadında birinci d vrede te• 
lair edilen idman gücü necmi 
ati maçı yapıldı . 

Maç ha/tem ba> Hayda· 
rın idareainde aaat J,5 da 
bcıılaiiı. Senenin en heyecanlı 
karıılaşması diyeqileceğimi:z 

ba maç ba,tan •onana kadar 
aerİ6 oe canlı oynanmcşhr. 

iki tarafında tehlikeli 
akınlar yaparak haıım kalesi 
önlerine kadar indikleri sı.k 
•ık görülüyor. Necmiati va~i· 
yete hakim • güzel akınlar 

yapıyor ve pek • güzei pasla· 
ııyorlar. Onunca dakikadan 
yirmi beıinci Jakikaya kadar 
gü~ kaleai önünde oynama-
larına 1 biitiin gayretlerine 
ratmen gol t;ıkaramıyorlar. 

Yirminci dakikada akın· 
lar mu•aoi bir lf'kil alıyor 

fakat yine canlı oe aeri de· 
oam edi,or . 

Kırk ücüncü dakikada • 
topu kapan Nıhat hemen he· 
men her zamankı gibi ~üz.el 
bir çekişle güce ilk sayısını 
kazandırıyor oe birinci hafta 

yım O -1 nihayP.tleniyor • 
ikinci haftayım dördiı yit 

mi gec;e başladı. ilk on daki 
koda oyuna güdüler halıim 

' 
olmaı oe tam onuncu da/ci. 
kada orta oyancoıe Mu.ta~ 

lanın ayağı la· ikinci •ayıla· 

rınt yazmışlardır. 

Bunenla beraber güç ha-
kimiyeti ikinci golda ndice· 
lenmiş V3 oyon Necmiati le· 
hi'ne oe nihayete ' kadar tek 
kele ıeklinde oynanmııtır • 

Güc k<Jlesi onuncu daki· . 
hadan oyunun •onana ltaclar 
bir ~ok tehlikeler atlutmıı 

giic kalecisi büyük f'fıdakci.rlılc • 
ve varlık göatermiıtir . 

8ütün bir gayretle ugra· 
,an ve dakikalarca tek kale 
oynayan Necmiatililernihayet 
yirmi be,irıci .iok!kada Ası· 
mın aya(l:yle ilk oe aon aa· 
yılarını yazdılar • 

Bundan so!?ra oyun gol-
auz fekat heyecanlı bir al· 
krıla devam ederek2--1 Güc . 
golibiyetile nıhayete erdi . 

Yukarda ıöylediiim gibi 

Necmiati e~ güzel oyununa 
ô11 macta gô•termi,, yenilme 

• ı 

•ine ragmen bariz bir ••tiin• 
lü.kle maça baıtan nihayete 
kadar holıim olllluıtur .:: 

Buna mukabil eüç bu 
macta beklenilen , İ•tenilen . ~ 

oyuna eö.terememiıtir. 
Gecen maclarda tam bir . ' 

anlaımayla pa.Ia,arak ilerle 
yen Gıif Forvetleri bu mefda 
nedenae tamamen ıah•i oy• 
nadılar, e~er güç kal~ci•i o 
günkü ri•tıin muoaffaltiyetini 
gôıterememiı ol•aydı göç 
muhakkak ve büyük bir fark 
la yenilebilirdi . 

Bizde ,imdiden 936 ıam 
piyonlu2unu alacalı lcanacıtmı 
uyan el ıran Güf lüler bu kana 
ati silmemelt oe hakikaten 
birinci olmak i.tiyorlar.a ba 
f'llıll oyunu bırakmalıdırlar. 

Ve onun zararını her hal 
de benim kadar oe belki b~n 
den fazla taktir ederler. 

Gelecek poz:..r günü 'T ra 
bzon •por - idman ocaiı 

takımlcrı karııla,acukdır • 

italya krall ha:ıeş imparatorumu ilan edildi ?! 
Lon ra mehaf ıli ussoliniye hükumet adamt 

değil z~fer sarhoşu diyor! ilhakı 
fransada kabul etmiyor ! 

Ankara - Fran•a, ital 
yaye H•beıiı:tanın ilhak, 
hakkmda ih tirozı kayıtlar 

bildirmiıtir. ltalyo. kralınin 

Habeı imparatoru ilan edil -
mıı olma•ı karıuunda Lond· 

B, Adil Üstün 
Gümrük inhisarları "' ka. 

leti mümeyyizLi;inden ilimiz 
Gümı ük müdürlüğü meaul 
mrıha•iplıtıne tayın edılen 

hemıe11miz B. Adil Ü•tün 
gelmıı vazife.ine baıla mı ıtır. 

Genç , çalııkan Güm1 ük-
cümüze muoaf fakiyet dileriz. 

B, ·Haha Said Çunay 
Haııa kurumu müfettişi 

Bav Baha Said Çanay eooel· 
ki gün Erzuruma hareket 
etmiştir • 

Hava kurumu 
Başkanli ğİ 

Haoa hurumu başkanı jan 
darma komutanı brnbaıı B. 
Tahir Baykalın iıinin foklu· 
jundan baıkQnlıldım iıtifoac 

ü.zerıne yerine bay Ahmet 
R a) utcu Hfılmiıtir. 

Muııof fakiyet dileriz. 

Habeş imp·a 
ratoru beyana 
tında ne dıyor: 

Ankara - Habef ımpara 
toru Kudüıpe gazetecıleri 

kabul ed.,ek mü• ııi olma • 
yan bir mücadeied n fekil • 
meyi ve memlekEtın menf at 
lerini Cenevrede müdafaa et 
meyi doQı u taldum, Mılletlcr 
cemi, eti p1enıiplerine baglı 

olan bir v/ru ınuahedelerıni 

hozan bir devletle arzusu ile 
haritadan ailinemez ve ıılın· 
memelidir. H kımiyet z.cuf 
ulu.Ların kuvvetlıiere karıı 

. himo1~ idir. demiştir. 

raclaki umumi kanaat mu .. o 
lininin bir lıültiımet adamı 

hareketinden ziyade :zafer in 
•erhoşiağu tuiri alında kal -
mıf bır adem gibi hareket 
etmiı olduiu merkezinde 

dir. Mauolininin bu hart.ket 
gerek gerek ingilteude oe 
11ereh b•ılca miiietler de mil 
leıler cemiyetinin mukavcme· 
tine taraftar olanların vc.ıi 

yetini tahkim etmiıtir. 
' 

Ankarada hava kurumu kong-
resi toplanarak muhim kararlar 

verdi , .. 
Ankara 10 - [ A A. ] Türk hava kurumu renel merkezi 

dün toplanmış mor~ez kuramun murakıplerio raporlarını tanip 
ve 1936 bütaeıiai taadik etmiıtir. 

Raporda dünya milletleri arasındaki havacılık yarııı111a bı9 
döndüıücü bir hız almıı oldu~u ehem•iyetle kaydedıldikktea 
ıonra dünyanın bu gidıti•e uymak ıçıa devletce l.ütüa te.Abirler 
alındıia ve türk h Ya Juaraıauaun da Uirk kuıu tetkilitanı ieDİf 
letmek için bütün iayreble çalışltiı yazılmakta ve ba teıkiJit 
etr fında şu ııahat verilmektedır. Türk kuıunaa Adana KayH· 
ri uuraa şubelera de bir iki ıüne kadar iıe ba1layıcakt11. 

mos ovada çahşan üyelerimiz 
Ankara 10 - [ A A. J MoıkoYada çalııa• ıltı türk kuıu 

üyesi haziran ortarıada yü~ıek tabıillerini bitireceklerdir. 

ayseri tayyare fabrikası 
Kayberi - Ta) yare fabrıkası ismar1anan müh• 

telif tipteki 28 piJamördan sekizini bitirmiştir. 
şimdılık Ankara, istanbul ve izmırde berer paraşut 
k.ullesi kurulacaktir. ve gençler paraşutcuhığa 
alıştırılacaktır. büyük .Fa§İset konseyi dün top• 
lanmıştır. 

mussolini söylediği nutkunda 
neler diyor : 

Mosolini taplantıda& eC>nra venedik ~arayının 
balkonundan halka habe-~ıstan1n ta ve katı ola. 
rak İtalyanın hakimiyeti altına konulduğunu ve 
İtalyan l~ralının gerek kendisinin ahfadının haheş· 
istan ün-vanıaı da aldığını ve habeşıstaniıı kıra! 
vekili ünvaninı taşıyacak bir umumi vali ta· afın
dan idare edHeceğini biJdirmi§tir. 

M~lletler cemıyeti konseyi yarin toplanacak ve 
haheşmeselesini göri7.~ecektu. 

Nuhas paşa mısır, kabinesin 
teşkıl etti,. 

Ankar Yeni Muır 
lcabine•inı Y fd po1ıiıi Li · 

deri Nuhoı paıa teılıil et· 
miıtir, 

(--.......-- . --.....-.--, 
\ SEVMiŞTi } 

1 
BU Gönlüm 1 

Edebi Büyük Roman 
( Yn: Durmuı Türkmenoğlu \ 
~ (21) _) 

Sen hıç olmazıa in11fh 
adanı 11n. bu karar üzerine 
ceketini giyerek sokaia çıkan 
Yılmaz on tlakiı a ıonra yaaia 
da çuvallı bir eskiciye satu. 
Bu. adım enlarıa pıra cihetin 
den 11kınt1 çekdjklerini hisset 
mişti. Daha başka aatacak 
şeyleri olup olmadıiıaa ıoru • 
yor, bir dürlü çıkıp gitmek 
istemiyordu 

Yılmaz bu fakir odada 
bütçt: açıiını kapatacak dıba 
bir çok Yaridat menbaı keşf 

edebilirdi. P'akat maaasınıa 
. inüade çatkı• bir çeare ile 
eıkici biraz evvel kazaya ui· 
rayan camın lmıklarını gördi: 

Bunları satar mııınız diye 
ıordu. Yılmaz bir memnuniyet 
kahkaha11 kopararak : 

- Sorar mııınız a babam, 
dedi, ıtn hakikaten beodea 
akılhaın ... ben bunları • eaayi 
gibi ıüpıüatü tenekeıine ata· 
caktun. Sedat baaa 9ak y•hu. 
bir dakika yüzünü çnir. ıu 
cam kırıklara para ediyor •.• 
Bahar ıeldi. birdenbire pea -
cereyi açup kapamak, cam 
ııl•ek beyhude zah•et. ne 
deıaın ıa öteki camları da 
kmp aatalam mı ? 

Sedat artık yazı yazamıya 
carını anlamııta. 

Kalemini bkrar lıurakta : 
- Sen beni adam akdlı 

kııdır•ai• baılayoraan Yıl • 
m•z, dedi. 

- Peki Sedat... kızma ... 
baydi eakicı baba ... Artık iıi
ue., Menabi Yaridatıu hepııni 
birden kuruturaak olmaz .. , 
Ben ibtiyatkir bir adamım •• 
ileriıini de düşüameli. uiurlar 
olıua, yine buyurman icap 
edorae yine köıe baıına ıeJı 
rim •. Bu k.ıı1k c Ökük eıyadaa 
ba)1r me'mul edilmez amma 
adet yerini bulıun, aiye yiae 
hayrını ıör, d11eceiım. Şı•di 

~edatcıiım.. etyanı aattıiı -
ma beUu kızarııa. pek ıevıili 
bır arkaclafım olauj'ua içıa 

bucıaıa buaaıa bır taaqm di • 
1ioceler1~ kapıhp üzülmeni 
iıtemem... bak beni dinle ... 
iaaaaın f aıdeaız eıyayı evıa -
den detfetmekten ,.De kadar 
iıtifade edeceiini bilikiı bu 
i•bi lüzumıuz eı yan10 ae nevi 
ma:ıarratları olacaj'nu ıana 

ıımdi ilmi, tarıbi, ıeri mantıki 
bir çok deliıl ale iıt>at edece 
iım. · ııetıcede emın ol beni 
taıdik edecek ve 11na bu 
bıımeti ettııım jçın minae:tta· 
raae elimi ııkıcahıın. Y •lmu 
Sedadan karıııına ıeçti ve bır 
takım eilenceli ıözterle arka 
daıını eilendirdi. ' 

**• 
-. ..... Buıündea itibared Sedat 
arkaaaıını daha yaluadaD 
takabetmeie, onun fazla iara• 
fatıııa maııı olmak içıa elan • 
den ieleai 7apmıia ba;ladı. 

Yıl•az yaramaz bir çcu:uk ıi 
bi halden anlamıyor, ehne D• 

ıeçeıae bır iünde yiyip bitir· 
mek iıteyordu, 

- Arkası var -



T r. bzon Belediyesinin İ ffın ları 
~---

Men r civ rında kahv h 
ya ptı ak ·stiyenlere 

BELE İYE ENCÜMENİNDE 
Değirmcnderede mendrek ci~arında belediyece ~österi· 

lecek mahalde taltbi tarufından ın,a olunma~ ve uç aene 
•011ra betedivcve devri tt?•lim edilmek üzre resim ve Jartna 
meai mücibint:e bır k ah oehane in,a ettirileceğinden istehlilerın 
muhammen ,.;,e del üzerinden oerecekleri yüzde yedi buçuk 
muoakkat te":n ·nat mahb ızlarile birlıkde 20 5- 936 çarşam · 
ba günü •aJt J 4 de e ncümem' muracaatları 2 - 4 

Tarla icar artırması 
Değermen derede Zülmera suyuna meşruta tarla 

Gazhane ite mezboh ı arosmdaki tarla 
" BELe:o·v ENCÜMENi DE 

Yukarıci4 yazılı belediyeyr aıt tarlaların üçer sene/ık 
icarları on bef gün müddetle açık artırmaya konuldugundan 
latekliierın muh .. mmen bedel üznındl'n yüzde y.,._dı bu~uk 
temirıatı muv 2 kkate makôuzlerile birlikte 20-5 - 9.16 farıam 
ba günü •:ıat ]4 de encümene muracaatları 2-4 

Ampul eksiltnıesi 
BELEDİYE ENCÜMENİNDE 

Umumi tenvirat ıebekesinde kullanılmak üzre bır senelık 
ampul ihtıyacı olan ( 2500 ) adet 60 votluk ve ( 500 )adet 
150 V"lllık O aram ve ya Fılıp• marka ampul müba,•aaaı 
masaddak şartnamesi mucibince on beı gün müddetle a~ık 
eksiltmeye konulmuştur • 

/.teklilerin muhammen bedel üzerinden verecekl"ri )'iızde 
yedi buçuk teminatı mavaMıaıe makbuzlarile birlıkte 20-5-
9.36 çarı2mba günü saat 14 de encümene muracaatları. 2 ·4 

icar artırması 
Belediye d:ıiresi altında r.oagaıa 

» » " 
" 1' 

n ikigöz lubvehane 
arkuında dfikkin [berber] Siaema 

" 
n 

binıısı 
)) 

:t 

" 

" 
" » 

dfikkia 
» 

• » 
" " " Ayafilbo caddesinde ikigöz dükkan 
" » hane 
,, » dükkan 
,, » kahvehane 

Deiermeaderede üç göz dükkan 
,, mendirekte kiriır oda 

Meydan caddu·nde ıençler biriiii binaıı 

,, " » " altında ••2'1Z• 
:, .ı.bankasıaın icarındaki bina 

» » altındaki maiıza 
,, » altındaki mai-aza 

feDçlerbİrliii altındaki jki iÖZ maiaza 
Bahkpazarında ii.;i göz maK-aza 
Meydan altkolda dükkia 

.. » ,, 
Millet bahçesi köıeainde külilbe 
Mumhane öcünde tütüncü dükkanı 
Tabukbane köprüsü başında dükkan ve oda 
Çömlekçi caddesinde dükkan 
AyafiH:oda otlak ve hane (maşatlık) 
Mez\;abada barsakhane 

BELEDİYE ENCÜME 

No. 
12 
22 

24 26 
271 
273 
275 
277 
279 

26 ~4 
28 
81 
85 

235-237-239 

• 

2 
17 
21 
30 
28 
32 

200.202 
198 198 

233 
236 

2 
ı 

9.11 
16 
4 
o 

NDE 
Belediye akarahndan yukarıda nevileri yazıla mebaninıa 

birer ıenelık icarluı on beş gün müddetle a;ık artırmaya konul· 
duğund~n isteklilerin muhtimmea bedeJ üzerinden yüzde yedi 
bıçık teminata muvakkata mı:kbuzlarile birlikte 20.5 936 çarşam 
ba günü saat 14 de Encümene muracaatlar! 2 _4 

--------------~----------------------·---
~-,,-. 

Mina Fon Barnhelm 
YAHUT 

Askerin Talihi 

Froyltia - Ne tar&fa çık 
tıanıı bilmedi2'imden dolayı 
cidden mahcubum. 

Riko - Z ti alileri bilmez 
« Cet domage, jen ıuiı fi· 
ebe » 

FıoyJaa - Herşeyden 
e•nl bundan malt;mabm ol· 
lbalıydı tabii _arkadeşları ona 
daima burada ar.ayacaklırdır. 

Riko - Ben oaua çok 
•tlıadrıı 11yın bayan. 

Fıoylan - Fıanıiıka, at· 
teye çıktıiını ıen de bilmi • 
Jor •uıua ? 

F ram ziıka Hf'yır uyın 
~., ... 

Rilı:o - Ben var onunla 
konuıacak çok lüzumlu ıey 
bc:a ona bi" .. novelle " geti 
riyorum, o . Buaa ~çok ıevi • 
nece". 

Froylan - l'unun için çok 
teuılif ederim hemea konuş· 
manızı arıu ederira. Bana 
anlatmanızı rica ederım. ıayın 
bay madem uvine:cek ~inmi1t 
aiztadan iıidirs~ iıitsja hep 
ltirdir. \ 

Riko - Ben anlıyor. 
Madmoiıelle par le F rançaiı ? 
Maiı uaı doute ; telleque 
j e la vois ! La bemaade etıi• 
biea iaproli=, vou ac pardıa· 

[YENIYOL) 

İLAN 
Sürmene sulh hukuk mah· 

kemesınden. 

Sürmeneain halilli köyün 
de n batıl oğullarından oıu 
mehmet kızları fatma ve ze-
l ıh ' ve dığnr diğer fatma 
ve ö lü kızı hüvvanın oğlu 
yakup t<lrafındnc müddeialeyh 
halil li köyünden kuıaksız c..ğul 
larıod~n mustafo ogJu hunn 
ve z ıvznka köyünden çelik 
oğull.mndan mustafa oğlu 
huan baklaflnda ikame eyfe. 
dıği erazıyameni mudabele 
davasınm ıcra kılınan muhake 
mesinde müddealeyblerden 
kulaksız oğlu hasının namına 
tebliğ' içın çıkarılan çağırma 
kağadına müb;şır tarafından 
verilen şerhte mahalli ikamet 
gah\ meçhul bulnndu~undan 
davetıye vuakasının müdda· 
leyhe ilanen tebğiline mu•ake 
met:e karar veıilerek ciuıuşma 
dR 9 6 936 gününe birakıfmış 
olduğuı:ı:dan yevmi mezk fı r de 
isb;tı vücut etmeniz veya 
b~r vekili kanunu gönderme· 
nıı gelmediiiaız Yeya vekilde 
göndermedıf"iniz takdirde hak 
knuzdaki duruşma gıyap ka· 
rarl verilmek ıuretiyJe gıya. 
ben yapılilcaiı ilia olunur. 

İLAN 
Trabzo icra memarlujuD 

dao: 
Yeminli üç ehli v•kuf ta-

rafından tamamına 1500 lıra 

kıymet t kdii' ed ilı:11 yomr~nıo 
arseni zır köyünde Te t3punun 
93; teşrin ievvel tarih Ye 49 
numroıunda kayıdJi oJaa 3673 
metre tarlanın beş hıssede 

bir h sscsi ı.çl" artırmaya vaz 
edılmiş oldu2undan 12 5 g3ô 
tarihuıe müsadıf cuma günü 
saat 15 - 16 ya kadar daire 
de bırinci artırmaları icra edi· 
cektir. 

Artırma bedeli kıymeti 
mubammenenia yüzde yetmış 

beş ni bulduiu takdirde müş 

teriıi üzerıade birakılacaktır 
Akıı takdirde en son arta· 

ranın t.11ahhüdü bakı kalmak 
üzere artnma onheş gün mü' 
detle temdit edılecek ve on-
beşinci güa 27 6.936 cumar· 
tesi günü sut JO - 12 de 

Keza dairede yapılacak 

ikiucı artırmasında artırma 

bedeli kıymeti muhammenenıa 
yüıde ydmit beşinı bulmadığı 
takdirde satış :!280 numaraJı 

kaD.vn ahkamıaa tevfıkan ıeri 

3 S ayfa 

birakılar ve satış talebi düıer, 
Sabt peşindir artırmaya 

iştirak etmek iıteyetalerin kıy· 
meli muhammenenın yüzdt: 
yedi~uçuğu nisbetınde pey 
akç •111 veya miUi bir bankaaıu 
temıaat makbuzunu havı bu • 
Juama.ları Jiiz\mdır, Hı klan 
tapı? sıcılli ı!e soıbıt huluamı· 
yan ıpoteldı alaıcakhi~rda 

diğer atakadaranıa ve irtıfak 

hakkı sabıplerını n bu hakları 

ve hususıle faiz ve masrafa 
daır olan iddialarını eTr&kı 
müabıteJerıle bırlikte itan ta 
riblnden itibaren yirmi gun 
zarfında dairemize bıldirmcle 
rı !azamdır. Akıi takdırdf' 

haklara tapu sıcihyle aabıt 
olmıyı;nlar şatış :.,cdelinıa pay 
laşmasından barıç kahrıar. 
müterakim ver2"t ve beledıye 
rusumu artırma bedelinden 
t .. nzıl oluuur. 

Daba fazla malumat almak 
iıteyenler lS 6 9.lb tarıhınden 
itibaren herkesin göre bııu.: t ı 
için dairede açık buluadurula 
cak artırma şartnamesi ile 
935--1165 11olu dosyaya aıu. 

r~cııarJa mevcut vesaikı iÖre· 
bı lmelcri iıao olunur. 

------------------------------------------------------------
Gayri menkul icar artırma ilanı 

Mahallesi Sokağı Nevi . 
~1ühittin Uzun sokak mağaza 
Sorruksu Sovuksu Hane e 
Esvak 

o 
Sıra mağazalar mağaza 

)) )) )) 

» » 
Ayvası! Alemdar o. )) 

DEFTERDARLIKTAN 

J\1.N. 
184 
14 

116 
226 
222 
108 

1 senelik icari lira 
60 
60 

160 
120 
160 
60 

T. 
E • n. 
E • ,, 
R. 
" 

'ukarı~a c~ns .ve_ sair ~v~af~ ya:ıh gayri ~en~ulatın hıre:r senelik iearları 
aı tırmaya çıkarıJmıştır. tahplerın yuzde 7 ,5 dıpozıtolarile 20-5-935 çarşamb· 
günü saat 14 de Defterdarlıkta toplanacak komisyona muracaatlan. 2--4 a 

Gayri menkul satış ilanı 
Mahallesi 
lskeuder paşa 

)) 

)) 

Firenkhisar 
Ayafılbo 
Es vak 

Soka at Nevi 
meydan hamami 150 m. mu. ::rsa 
kabayan oğlu 150 » » 

» loo » » 
)) 

)) 

B. Ahmet 84 » » 
Telli tabi ya 4o » » » 
Kazancılar nisif mağaza 

M. N. 
80 

445 

K.M.L. 
150 
5o 

448 3o 
45 R.E. 60 

169 2) 
87 250 

T. 
e. 
m 

' e. 
m 
e. Tuzlu çeşme 

Kemer k:ıya 
ıstatyos harap hant-: 
Şeker fabrıkası 200 m. mu. arsa 

212 So 
123 75 

m 
e. 
m 

)) » arsanın 24 h.de 7 hissesi 126 15 
Ayasotiri 19 m. mu arsa 77 2o e. DEFTERDARLIKTAN: 

Yukarıda e\ satı yazth gayrı mcnkuJatın miilkiyeleri peşin ·ı 
~~Y.~ çıkarıJmıştır. taJjp oJanların yüzde 7,5 dipozıtoı~rile 15-~:ır~a~ 
guuu saat 14 de defterdarlikta toplanaeak komisyuna muracaatlar . 

artır· 

cuma 
4:::4 

nez m~deaıoiıelle. 
Frc.eylan - Sayın bay ... 
Rıko -- Sız Fraoziıka ko 

nuşmuy_or utıilıleri ? ' 
Froylan - Sayııa bay, 

Fıaasada olsaydım koauımak 
iıterdım, likin burada nıçın ? 
Beni anladıiınızı anlıyorum 
aayın bay ben de ıiıi tabiı 
aalayacaiuı'; ıız n .. ıl iıterse 
DiZ öyle kODUfUIUZ 

Rıko - - iyi iyi bea de 
Almanca anlatır. « aacbez do· 
ne mademo :ıelle » ı"tıihleri 
bilmeli ki bea ıeHyor miaiıtr 
mıuuından, miniıtir, miaiıtır. 
nası1 diyorlar ( elile İfaret 
ederek ) orada dııarda? uzun 
ıokakta, ıeniı yerde ? 

F ıoyla11 - Ben iaenüz bu 
rada bir yabancıyım. 

Riko - Evet miniıtir har· 
biye binuıaea orada öile 
yemeii verdi ben yemek yedi 
« a Jardinair » •ıra bay bio 

başı ü:ı:erine konulmak ıeldi. 
« Et le ministre madıt en 
confidance, car ıoa Eıcelence 
et de meı ami•, et H ııi ya 
point de myaterea entre 11ous 
hatmetti kral beni temin ede 
rck ıöyledi bizim bay binbaıı 
1110 iti bitmek üzeredır iyi iyi, 
neticelenecek. o, krala bır 
rapor yap~cak Ye kral bunun 
üzerine karar Yerecek, ntıili· 
leıi buna ne ıöyler ? doiru 
deiil mi ? Bu bir deierli 
ad!l•, o hsşmetmeap bana 
temın etti, eier biabaıı g-el • 
meıae var kralıa yazısıyJaki 

buiÜD alacak 
FroyJan - Tabıi bayım 

bu haber bay biabaııya çok 
makbula g'eçccektir, kederiae 
bu kadar ortak olan bir ar · 
k•daıınl ona iımile ıöylemek 
iıterdım. ıaa 

Rıko - Zatı alileti benim 
iımimi öireamek mi iıtiyor • 
lar ? 

« L'! tbevalier » ~ıtiilileri 
benı görüyorlar. " r-R. t d 
ı M 

._ ICC• e 
• a · 1 · ' ~ ı n ı e r ıeigne 

our de pretau val de la bra • 
nchc de prens d or b · b. l " eaım 
• öy e büyük famılyadan oldu-
2umu İfıdınce zatia~ileri hay 
ret u· ı -e 1 er. « q uı est veri ta bJe 
ment du so41g royal. lıfaut 
!e dir; j e ıuıı san doute le 
cadeı . Je pJuı Gventureuc que 
la maıson j ameiı eu » Ben 11 
yaşındı. bır " affaire d hoaıa 
cu, b f 0 

. " enı ırara mecour etu 
Duoua üzerine papa nın 2öı ·-
terdığı. lüzuma mebni evveli 
ıcıı Maıiuo cu-h . . ..... urıyctınd 
ıonra Poiony~ ve F 1 e 
h e cmenk 
ızmet!erınde buiuod 

yet bur.aya kadar um. ldaııba 
.. Ah gc ım. 

mademoiselle . 
'Voudı oıs n avır . . 'fue J e 

J.ımaıa ,u ce 
payı la l Eğer hem ı. h' . en" ız -
mctınde &.almı~ ol d 

ı y ıay UD bı 
o,mnzaa bıuz ~ükıelird~m. ç 

- Arkaıı var _ 



2 ve 20 komprimeli~ ambalajlarda 
bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 
Üzerinde halisliğin timsali 
olan EB markasını arayınız. 

Sevk olunacak levazimi 
kırtasiye eksiltmesi 

Tr.ıhzon MALİYE DEPOSUNDAN 
1936 Seneıi maliyesi hıziranındın mayıı gayesine kadar 

Trabzendan Erzurum, Erzincan ve Gümüşaneye ıevk olunacak 
le•azımı k11taaiyenia birer senelik nakliyeleri 8 5 936 tarihinden 
itibaren onbeı gün müddetle açık ekıiltmeye konulmuıtur. Trab 
zoadan erzuruma kadar nakliy• bedeli 600 lira erzincana kadar 
JÜI olli lira •e gümuıaneye kadar otuz yedi lira elli kmruttur 
Hule 22·5·936 cama iÜuÜ Hat onda defterda&rhkta yapılıcakbr 
taHp olanların tayın olunan gün Te aaatta yüzde yedi baçuk 
hbJabile dibozito akçesini yınlarana alarak komiıyona ve keailt 
me ~artlarını anlamak iıteyenlerin heriüa kırtııiye depo me • 
marlaill~a mnracıatları ilin olunur 2- 4 

[ YENıYOL] 4 Sayfa 

Bütün bu kalabalık 
.d. ? nereye gı ıyor .... 

Bir harika olan 

1936 Model 
16-2000 metre radyosunu görmeğc. 

Saç Duba ve Kayık artırması 
DEFTERDARLIKTAN Trabzon ve Doğu Uleri acantası 

Deiirmendere ribt&minda kumlara gömülmüş hir adet H~ 
duba ile bir adet aaç kayık açık art1rmaya konulmaıtur. 

iıteklilerin yüzde yedi buçuk diboıito akcılarile birlikte 18· 
5 936 pıurteıi güaü 11at 14 de komiıyona maracaatları. 3-4 

. . .... .... ·. . " Pulatanah Kardeşler 

fjmmm eım mamm11 
fi · Sayın Bayan ~e Bay_lar IJ 1 FENNi TAMIRATI 
MI Elektrikle iıliyen cıhızlarınııı, her çeıit Yazı Gramofon 
'tEI Dikiı makiaelerinizle Çorap Fanila veaair bilcümle 
m ince Ve Dilik İflerİDİ:ıe ait makinelerin bmiıatını en 
111 ucuı ve emniyetli ıurette yıpbrmak.lı mtmnan kalmak _ 1 iıteraeniz aı•iiidaki adr .. i katiyen unutmayınız, 111 
1 Meydanda lstanbul Lokantas arkasıoda fi 
lyağcılar karşısında Fenni İŞ Kemal . 

Oflu Aıık Kutlu ojilu: 259 El 
lllmmm . : mmail 

İLAN 
Trabzon icra memurluiuD. 

daa: 
Üç ye•inli ehli vukuf tara 

fınuın tamamına 150 lira kıy· 
met takdir edilea kireçbane 
köyünde tapunun mayiı 340 
tarih ve 79 numar11ında ka 
yıtli iki evlek otlağın üç hiı 
ıede bir hiasui açık arbrma 
ya çıkartlmıı olduiundan 
12 . 5. 936 tarihine müıadıf 
cuma iÜnü aaat 14 - 15 ya 
kadar dairede birinci artırma· 
lart icra eciicektiT. 

Arbrma bedeli kıymeti 
mulıammt;nenia y6zde yetmit 
betini bulduia ta~dirde müı 
teriıi izerınde b11akılacaktar 

Akıi takdircie en ıon artı· 
ranıa t•abhüdii bakı kaJmak 

------------~--------------------------------------------------------
Gayri menkul satiş il ani 

Maaallesi sokaği 
. k,~,Lira T, nevı m,no, 

iskender paşa Acem oğln harap h. Te dükkan 467-468 200 Ru• 
' kiıil toprak hanenin niıfi 553 400 E 
' mektep geçidi harap 1 oda, abur 413 Jo mubadil 

' Limolli 150 m.m. arsa 357 5o • kemer kaya kilise çi kmazi harap hane 72 200 • 
1 1 • 75 200 • • k. ç. ve ayasetıri • 89-70 5oO • 
1 k. ç. ' 73 300 • 
1 1 • 71 300 t eksotha bağçevanci 300 m.m. arsa 6 75 • 1 

DEFTERDARLIKTA 
. Yukarıda enafı yazılı rayri menkulitın mülkiyetleri pefİD para ile artırmaya çı1'ar1lmıttır, 

hlıp olanlar1n y~zde yedi buçull dibozitolaıilc 27-5-936 çarıambı ıünü· aaat 14 cie defterdarlıkta 
tvplaaacak komJıyoaaımuracaıtlert, ı - 4 

-

üzere artırma onheş gün müııi 
detle temdit edilecek ve on· 
beşinci gün 27 6.936 cumar· 
teıi ıünü aaat 10-12 de 

Keza dairede yapılacak 
ikisıcı arbrmHında artuma 
bt'ldeli kıymeti mubammenenin 
yüzde yetm it betini bulmadıiı 
ta"dirde Hbf ~280 numarala 
kanvn ahkamına tedikan ıeri 
birakıhr Ye ıabı talebi düıer, 

Satıı peıindir artırmaya 
ittirak et•ek iıteyc•lerin kıy · 
meti muhammeneain yüıde 
yedibuçuiu niıbetiaae pey 
Akçeıi veya mihi bir baaka•ın 
teminat makbuzunu havi bu • 
Junmaları lizımdar, Haklara 
tapt? ıicilli ile ıabit bulunmı
yaa ipotekli alacakhlarda 
diier alikadaranın ve irtifak 
hakkı ıahipleriniıı bu haklara 
ve buıuıile f ıiı ve maarafa 
dair olan iddialarını enakı 

müı bitelerile birlikte illa ta 
rihlnden itibaren yirmi ıüa 

zarfında dairemize bildirmele 
ri lAzımdır. Akıi takdardr 

hakları tapu ıicihyle aabit 
olmıyınlar taht bedelinıa pay 
laıaııasıadan hariç kahrlar. 
müteraki• verıi ve belediye 
ruıumu artırma bedelinden 
tenzil olu•ur. 

Daba fazla ma!umat almak 
iıteyenler 13 6 936 tarihinden 
itibaren herkeıin görebilmeay 
için dairede açık buluadurula 
cak artırma ıartnamesi ile 
934 -~ 98 aolu doıyaya IDU· 

rac•arla mevcut veaaikı g6re• 
bilmeleri ilin olunur. _,, 

İLAN 
Defterdar 1 iktan 
Her kesin idareai altanda· 

ki kahve, Gaziao ve em111i 
oyun mahallerinde bulunan 
Billardo, Tavla, dama ve 
aaatrancıların adedini ıöıterir 
imli edecekleri bey anaımele 
fİ mayjı zaıfaDda aulanduklari 
mıatakanıD kazanç tahakkuk 
memuruna •akbuz mu:ıabilia 
ae ita eylemeleri ilin olunur. 

r 
Acele satıhk hane 

lıkender pıtı - Frenkhiıar ma~alldiade kaadılkaya 

ıokatıada Gç katla denize kartı yırosa kadar ie"tkel& 
de nezareti lıaiz dört oda bir ınutbak bir ahar •• bab 
çeyi mubte•ı nu•aralı hane aeeie &athktar. i&rmek 
ye almak lıteyenler ıemercilerde a6ncG mGtekait yllı· 

batı bay ibıana 1naracaat etmelidir. 1 - 6 
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