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13ıncı v 

19 May b 
Cumar Baık n mı:, karta 

,.rcımız ola At türk'ün 19 
Mayıa 1919 da Samsuna ı 
Aracıdo 'ava avak b atı1ı bu 
bayük 11ürıü can ve ao ülden 
lı•tlulamak la pim ·:ı için yurt ••I 6ir öieudır . çün.\j kal. 
6intlen vurulan türk uluıa 
)latowıncl• lıa•tc; bitap ölüm 
laaoaaı içintle, ao'I nefuini 
oermdt ü.ı:ere bula'ldagu bir 
anda ; ıöklerd n yardım dıler 
ken haıı ac,;,.d ; oı un aıil 

lı~ınclan , temia ba~rından 
dowan Atatürlui aö dü. iıt• 
onan içindirlıi 19 Mayı•; 

TIİrk lıaraluıu arı, erkinliti· 
•ia, ewcmenli•info, bagönlıi 
Tarlı metlıniyct ıin ku alma 
81fta baılan•"i olan katşa/ bir 
•inclrir. 6a aü ı aynı zaman 
da o>ta olculların oa yurt 
wençlerinin jimrıaatik ıenlilı 
leri pniuliir. 6a 66yü/ı 11iıra 
de a11at 14 de Camariyet ala 
tunda orta okullar 11~raçleriyle 
l•larimia aporcuları ın ')'ap• 
CGiları jimnaatık ı ~nlıkleri 
prowremını aırı11ıdıı )'O%ar 
lıen •İzi Je lıutlalayoc ğımı:ı 
11 lla1'ıa111 yiıkaeJc la syeca 
nını i~m•I• f oarıyorrı.ı:. 

Camariyat Ha" p2rtiıi 
Jı } önetim lıarula 

ç ""' 
grı 

P ocr m 
1- Tö en 19 Mayıı Salı 

gü u aıt1 t 14 Je Cumuriyet 
al nın /a M.ektepliler,Sporcu. 
iurın H.ılkeoi, Ke.nç/iğ"n, Hal 
lıın oe partililerin iıtirokile 

'b•ı'ayoca"tır' 
2 - Mekt plil r önde ve te· 
fllcküller arkada olmak üz:e· 
re • la'lyrı çıkılacak oe y•r 
al ndı tan ao ra Halkevi Ban 
Joıu un iıtirok "yle iatiklal 
marıı ıoy/en tir. hunu 
müt a ıp Bayrak tö eni yttpı 
lactık oe bund n aonra hir 
Yurttaı Atatü k'im Samıun 

Ja Anada uya ay ... k 6a•h61 •in.,. yıl Jönüma hokkınJa 
hir •öyl•o vereceldir. 

.3 - Söleodenıorıra bütün 
M•kt•111i.lerin oe Sporcuların 
iıtiralciyie cumuriyet marıı 
aöylenec,ktir. 

Spor Proğram1 
l - Kız: orta olıa/11. lale 

be/erinin jimnaıtilı hareket • 
leri. 

2-Erkek orta okul trıle 
be/.,inin jimnc ıtik h reket 
leri. 

3 - Spor /:ıu amları tara 
f,ndan lıoıalar ve muhtelif 
apar lao.rdutleri. 

Hava şehitleri ihtifali 
Dia ıeluimiıde laaYa t•· 

hitleri illtif ala J&pılclı, ı•yia 
ıeb;tler 11111 ile aaılcb. telair 
l.a,taalaaıı itayıaldarla bezea 
•itti. Bııta Y•li•iı oldai• 
laalcle ılel Ya ıi ~il Erkla , 
aaker, •ekteplüer teıekkiller 
we kalaitalak bir laalk klltleai 
belediy:e a.a.de teplaadılar 
aıat o• ikide tep atalclı, "ir 

dakika au•ularak aayıa telait· 
lere ilatiram dur•mu abadı. 
Meraıİ•de ~ültir direktöri 
baJ Sait N uif , ıeaç ıu baJ 
~ay Kemal •• Mektepliler 
tarafıadan ıöylevler ıöyleadi 
Buadıa 101ra bir ••nıa 

aıker tarafıadıa -•Y•J• ıillla 
abJdı •• ı~çit reami yapda. 
rak tireae ıoıı Yerildi .• 

Hava tehlikesine karşı 
toplantı ve tedbirler .• 

Dlin öileden ıonra balkeYi 
ıaloaunda laaYa kurumu idare 
lae1eti belediye Ye parti bıı· 
lcaaJara baaka direktörleri 
ln&11de 84 il öy mü•esıille 
riaia iıtirakife ba H te blıkeıi 
toplaab11 yaluldı 

V alimiı adıaa Defterdar 
laa1 Yekta lur lljta be ile top 

l•atıyı ıetı K6yl6lerim!ı Oye 
yaııldı •e mıhsii lh ar.:iyedea 
1uzde bi , tü ünden yüzde iki 
ynmutb ı 11dıiıad•a on ku,, 
•ermeii taahhat ettiler, 811•· 
daa •••ra alay 111ba1larındaa 
bay .... , ıelairli r11ler hak· 
kında bir ko..ıfe:raaı Yerdi ve 
toplaahya ıoa Yerildi. 

mussolini ne diyoır ? ' • • 
Aa1'ara Muıol'ni mateo g zeteai 

lllaakıaıa k•ta ve habeı"ıtaaın katiyea 
da&aaa 187Jemiıtir. 

roma ımpera-torl 

muhab" e babeıiıtıaın 
ve ebediy D ihlyanın ol· 

, 
gu mu? ı • 

Aalrara _ ita 1 uvl .ı r kurala !o•• impırat?rlaiaaa.n 
illdaııaa ve mareı ı Bodoilioaua laabııııtaa l11d"ı tayıaıae da1r 
karanumeyi taadik etmittir. 

ingilterede zecri tedbirler 
Ankara İ•ii'tede iıcı parfı' bir bey•n~ m! neırederek 

lttl"•Ya karı• 1 er' tedbirleria de amıaı ve tidd~tl aaııiJm ıııi 
iıte•fıtir. 

Direlıt6rü , Baaya~ıcı•ı BEK1R SÜKOTJ 

SÜTUNLARIMIZ ŞİKAYETLERE AÇIKTIR. 

Savı: 2140 
16 MAYIS 1936 Camartui Yedi ıüade iki defa çıkar 
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~' 
At~türkün Anadoluya ayak bastığı kutlu ve 

mutıu gün, spor ve m~ktepliler idman Bayramıdır. 

1 
Doğu illerinde • yen ı hayat 

<;ok k:ıyr.:cl.etli 
bi:r ese:r 

ÇOK YAKINDA 
HERGÜN 

/n•iltare , Aoudarya , Çarlık ac/erleri 
baEıiali ile 6eyoffu araaıntla melıile Jo/ea• 
yor/artlı. Rabidli m 'altin ve aciz:, pacli· 
ı•lı hain oe cebin bir halt/• elçiler• yal· 
oarmalıtan baılıa bir tcclbir <lüıfı:ıemi· 
yor/artlı • 

Dota illerimizde doi•• 
ve .odor•e"k ltiltüa yeai 
•e Y"pyeai i\aayab ı&ali 
fGaliae duyuracak ola• 

Koaıoloılar dejil kavaıları bile &Irer 
lrapitül11yoa heykeli gibi ıükiimetin ı6zü 
ön&ae dikilmiılt:r , her f eye kar11maa 
bıılamıılardı •...•. 

1 • Ye•i1ol » iin yeailıkleriai bekle1iniı: YENİYOL 
YAKINDA 

1 

1 7 

Köylerde , Kınbalarda , Şehirlerde 
bütü11 kalkınma Ye İle:i ıitme hareket • 
leriai laer ,aa adı• adı• takip ede • 
cekaiaiı ... 

Fiyatı 100 
para olacak 

1 
KÖş 

~mden 

YANGINA 
DAİR ••• 

ı a -s 936 Çarı~mba 
aüniı alı,:ımı aaat 7,5 tla 
K·ılGycı ot/• bay Ab6oıın 
•aoalı meydan yola iaerirul•· 
lıi eoincle yangın fılıtıfını o• 
•oİtl tamamen yanıp /,ğ/ ol • 
tlafana aiz "• benim wibi 
wörmüı, görmami, .. n:;c bil• 
iıitmiı 11• malaalılcalc lei 11a,.• 

1 
wının •fmclüriılem•meainclelıi 

aebe6in •ırf illaiy•Y• geç Aa· 
6er oarilmuinclen tlofoıeldi· 
iini tla1m•ııanaaılur. 

Eoet 6ir rtrlı laimHler 
66yle •ôy/•yor oe la•6erin 
itfaiyey• w•ç alcıtrlını rleri 
drriyor/ar. Falıat ıana ltiral 
•lmt• ltbim iri ba itltlr"a iıin 
yaldızlı taralı f'A66ena lr •• 
tlır. Eter iıa ilwili bir •il• 
,a,.ifır, •atlam 6ir whle ba· 
•aralı laalcilıi H6e6i bulmalı 
iateraelc ileri aiıriilen ••6e6in 
6zerina iılaiye otomobili,.in 
yoltl:ı •to!1 etm •/erini, aayu 
bilince m-ı.halletla ıa olmaJı 
tı için toka "me ludar 11it•elı 
na cburıyetı'nde lıalma•rnı 
ele/eme• la:ıımgelir. 

Hani ıa anıla biri çı•or 
tla 6a y n,ıncla it/aiye ne 
yaptı tliye aoror•tı mooleHI 
hi~ demek m~c'ouriyetintle 
lıalırıa. Eoet la;ç-bir ıey yap • 
madı. E~er jınıla•ma olrna • 
•aytlı eorlen an .falı bir •ıya 
bile çıkarı1amıyacalrlı. Faitıt 
ıanu da •ö,lemelı lthımtlır 
lıi lıabahatın la~p•İ itfaiyenin 
delildir. Çrinku o bawiın/,ü 
O • "yetincl. oa o makinelerle 
anca/ı yo!!arı aalayobilir1la«!m 
tle acele etmemelı ıorti,la ..• 

Fak at bilmem rt•tlen 6a 
böyle oldafrı halJe w6z/eri • 
mı• bir yaltlıs tabalcaaıyla 
boy~11•yor oı bi• bir itfaiye 
hıluldt .nın meoca rliyetini 
M6rerelı bir1•1 yopa6ilec•ii. 

' 11i ••11ıror •ltlat111•r••··• 

Ankarada büyük tören : 
hava şehitleri ihtifali 

A•lrara - ff aya ıtlaitleri ilatifaJi il l'I• memelıetla lav 
t•rafıacla biirüi: tirenle yaPJl•tf •• rehitler nll•ııbr. ıelati•la 
de 1apıla• ibtifalcle lumoıtay baıkaı11 , Bıı'>akaa ltalra•lu 
Hyla•lar, ıGel Ye ıiYil erki.11. 11aker, •ektepler ye ~ok kalab~ 
lık bir halk baztr baluamaıtar. Şehitleri• •ezarlara ziyaret 
eciilmiı. ç,leakler koamuıtaı. 

\'angın 
Susuzluk yüznnden ko· 
ca bir ev ve bir hayli 

eşya yandı ! 
Perı•mb• pn6 aiıamı 

itibarlı tticcvlarımı:ııdon bay 
Abboa lıalaycıoılunun kaoalı 
me,Jon ' oluntla/ıi eointlen 
yanwın çılımrı, allaiys araba 

• lorı /aa6er alıralmaz 7 anwcn 
yerin• yetiımiı İHd• taııılJı 
ları ••Y• •ılıtılıtan aonra o 
Hmılerıl• aa 6ulanmaclıiın. 
dan talı•imtlen •• taıımaia 
nNc6ar lıalınmıı •• 6• •u· 
retle bir hayli oalıit ele kay· 
6ıdildilinden yan11ın ıicltielini 
artıraralı eoin /aer taralıtal 

lıa6lamıı, lıoca 20 eıyaıile 
6irlilcte lıtlmilera yatımıııır. 

Yan6Jn n , eoin laamam n. 
Jan f'''''' aöylenditi wibi 
elelıtrifin lıonıa ~ 7alımaaın 

Jan ileri gelmiı o/Jufrı J• 
•6ylenm1Jcleclir • 

day Abbaa oe ofaliarıntı 
••9miı ol ura tlerlıen heledi"1• 
~·"• taııma •• İl• tlqirm•n 
tl6nd6riilem;yec•li wibi yan• 
••nın tla •öntlfııülemiyeccı:ni 
hatırlatır il• ıelarin mah telil 
aemtlerinde 6ç 6eı tane 
n 1•an •u Jepoaa yaptırılm'I· 
•ının 6nemli Oe werck/i bir ;I 
oldatanu a6ylerneji faydalı 
aayorı:s. 

Umarım lıi belecliyem. · 
6antlan •onra olıan >Olt~rı 
6ile ancak acele t>rme 
tlen •atayabilen oa •ılı •ık 
atop edın bu uki iki m,.l .. me 
yf ~iç olrnsz.acı araııra t..Amire 
fGltı tatar •.• 

HALiT MUZAFFER 

iRTİHAL 
iki aydan beri ralaatata 6a 

lanan püraelim otla 6a,P 

Remz.i •oocllıi w•c• irıılael 
•tmiı, cena%Hİ ~ofalıntlolal 
•oinden lıaltlırılaralc namcısı 
ortalai•ru camiintla lıılı•dılı· 
ten •o.nra lıaealım•ytlan lıa6 
ri•tlanıntla hazırlanan •Htll 
meclfenine ıeucli etlilmi,lir. 

A ·ı · 1 orn41 oe lıartleılerine 
t 3 z.iy1ttlerinaiz. b•y•n ayeria. 

Sadrı A yat.a 
T o hat bel•diye 6aıidti&i 

sadrı A.yata izinli o/aralı 
,alarimize aelmiılir 

AZ, ÔZ 

YANGlN 
VESU! 

Diyorlar ki, Kalaycıojla • 
naa evinin ve eıJ'••ı•ıll kar • 
tarılmameaı, belediye J•nrıa 
arabı.luaaı ıa J••rıaa ııkacak 
ıu bulamamaaıadaa ileri ı•I· 
mittir,. içinde taııdıiı IUJ• 

o ıtdılıtan ıenra, Y••ııaı 
ol uiu yerde bır•karalr L . h ' ••• 
rın ir ucundan o"b· ur ucaaa 
ıu almaii-a gidea • arazoza8 
ita f8J1etleri De yazık ki bo• 
ı• ıitti . Su depoları ol 
b' . •11•• 

lr rhırde •razozua • -..... 
ne olur' bunu aala•ak ci 
kolay bir it olmua l••k İ . , .... 



Sayfa 2 

iKiNCi DERS 

İNKIL.ABIN 
MANASI 

Eskileri atmıf, yeailere 
ıirmiı yeai uf11klara doiru 
ıi.iea iaaaalarıa ıönlllerinde 
inkılibcılara• heyecaah ruhla 
rıada biciat hiç bir nmıa 
yeralmamahd11, Bu ıoiuk •e 
eski anane damlal•n ıi 
kokan mefhumlar rublarımııa 
ıirer •e toplanırsa ate k ve 
laeyecanla metcadiyetimiz ıö · 
aer •e mahvelur 111iıtim l 
kapıaı aralık edilemez aonra 
o kendı keadiae ardına kadar 
açılır fe•alıkları• önliae ıeçil
me1 ıeçmit za•anlarıa ansar 
arıaıa iakılip fikirlerıain içe . 
riıiade yeralmaaıaa mukate· 
•et göıterm•li Ye tedbir alma 
lıyıı. kendi iakıiip ••layıf •e 
metcudiyetlmiı içinde bizden 
olmayan bizi• elmaya• teair 
lere clıha l.irinci adımdan 
itibaren ıöiüılerimiıi te ka-
falarımııı ıiper yapmak ••c· 
lnıriyetiadeyız. 

INKILABCI PAZARLIK 
ETMEZi 

Bizim i1alulib11a1zcla bir 
küçik pazarlık tbir laalul bir 
aJıı•erit hikiyeaiai makaadı•ı 
iıala için b11rada anlatacaiım 
halife •e hilifet tür kiyedea 
kot•l•uıtu o talı:it dia tuir· 
leriaia detjet Y•t•Y•tında au 
f u.,~a devamlı lulmak içia 
teıebbüı almak iıteyea !tazı 
İ•Hnlar Atatiirke bahfe olma 
••ili teklif ettıler. Bu bklifte 
•aaimiyet yokta. Onun batı· 

•• V ah•eddi•İD kaf aaıadaa 
artan kokmaı ·hilafet t•C•lll 
ıiycliımek teldıfi aafça bir 
ıe7 deiildi fakat Atatürk 
kaYaJl miUiyeaia tozu topraiı 
içi•de terleyip miı ıibı Muıta
f a kemal kokan kaJpı;ıaı br 
fet tacıaa deiiımedi .• 
HÜRRl YEI iNKILABINDAN 
EK.S1REMİS1' FEl{DIYET 

CİLİGE 
Hürriyet ••kUibıaıa ıetir· 

diii acticeierctca bir bıjkaaıaı 
da kıaaca &öraüldeu aonra 
fi kirlerım ze Getam edeceii.z 
ıeniı 1iberahzm hürriyet ıakı· 
iibıaın 2etıa aiii bu zilılaiyet 
ekonomık liberalizm halinde 
••• parolaaıaı ıöylüyordu 
~arııma bırak yapıınlar bırak 
ıeçıjll!erl aiyordu ba parola 
defiet adlanan mevcudıyet 
ekoaomi çalıımaaında kiç kim 
aeye e•ıel olm111n berku 
ııteaiii gıbı çabııp kaıanaıa 
diyorcıa bu davada dcyletia 
ekoaemi çaltımaaıaı tanzim 
edemeyifİDdea ııtıtade ederek 
keadi fayduıaa yontmak. iate 
yenler bulunau&u gibi daba 
ıe•it anlayanlar a; ha çok 
ileri ıidiyorlardı. Bunlar iHa 
aıa hürriyet fikriıun verdiiİ 
•anadan daha hür olm111nı 
iıtjyorlardı Bu fikir anarıi.zm 
ekohaıaua doimuıaa aebeb 
oldu te dnletleria mümaaaatı 
ga raj•en yayılmıia fıkrea 
olıun feQlfle•eie munffak 
Bunlu bu terdıydci aalayıııa 
liberal dütüacelerıa bir ekıtre 
•h.uidır. Çu1ar11a zulmünden 
1aleyen Ruı halkının kayoaı 
•Ilı Ruıyayi bar anarıııt akı· 
fl olan nibılızm tobumtaranıa 
yeıereceiı bır ZC•ı1ı haline 
aetirmıtti J 870 de Alman -
Fraa1ıı aanıı ea11aıu:ıda 
Ruıyıda aibiliıtlerin en ııyadc 

eDitledilderi ıörüldü ruı1anıa 

(YENIYOL) 

Garbi habeşistanda yeni bır Ha~eş hükumeti 
kuruldu veişe başladı!.. italyaprotesto ediyor!.. 

An kara - Habeı İmptıra 
toru Rnyterin kucla• muh•bi 
rine ilerJe londraya ıitmek 

oe milletler• cemiyetinin gele· 
cek toplantııından Ön<"e ce • 
neureyi :iyaret etmek f ilırin 
de balandaiun• oe memlcke 
tini ecneqi aıkeri !ııali,.den 
kurtarmak için mu•lihane 
t;alı,maya deoam edeceğini 

icra vekilleri 
heyeti ve parti 
toplantıları 
ve kararlar 

icra oekilleri heyeti dü,.ı 
ismet /nönünün baıkanlığcn. 
da toplanmıı muhtelif iıler 
iu'erinde kararlar oermiıtir. 

7 ürkiye ile Çekoıloualıya 
ticaret e1e klt!ring anlaımo11 
düta Pratda imzalanmııtır. 

Cumhuriyet halle partiıi 
gurupu dün toplanmı, oe ma 
halli idarelu brltcelerinin • 
defiıtirilmeai ve finan•al 
durumlarının i•lah ve mara-
kaba11 hakkında ki komi•· 
)'ORG rapora Ü.zerinde WÖIÜ'• 
muıtrir • 

Tayin 
Trabzon dahili ticaret oe 

ihrc.cat eümrüjü idare me· 
marlatuna trab.zon eümrôiü 
mer ke.z mem•r/aju kadroıan 
dan maayene memura ıülıriı 

alptekin atanarak uazif.-ine 
baılamııtır. ger•/c euoelce 
balanciaeu maliye memurla. 
;anda o• •erek zümrük me• 
marl_aklar:,mda çalııkanlıiı 
oe hüın6 hfametile kendiıfni 

aeodirmiı olan Şükrü alptelci 
ne yeni memuriyetlerinde de 
ba,arılar ciileriz. 

ıenit alaırlan içiade ia:ıibat 
te iab:ıamı temın ede•eyiıia
dea iıtif ade eden aihi 
liıtler teşkilitlandılar ve ıonra 
terör yaptılar. Çarhk bunlarla 
tiddetli mücadeleJere ıiriıti 
te ferdiyetci anarııat ve nı· 
hıliıt fıkırleria inaaalar araaıa 
da yer bulmaaına çahıtı. Ni-
hayet bu fakirler yalaız litera· 
tilr. halinde kitaplarda kaldı 

O zamandaoberidir ki, bu 
ekatremııt il beral ·-yani fer 
diyetci fıkir- pek dar bir 
aabada y ııyor. 

HÜRRl"\'EI INKlLABI SA ... 
RAY VE DİN MÜESSESELE 
R1Nl lilRAZ USLAND1RD1 
1SE ı.>E .•• 

Bu anla7111 bir ıı daha 
derinleıtarmek için hürrıyet 
ıokıJibıaın keadı e hedef 
aldıiı aaray ve dia müe11eıe. 
!erinin neticede az çok intibah 
duymuı olduklarını kendi var· 
lıj'ını ani mış kendi tefefini 
tanimıı olaa:ı inaaa yıiıaları 

karııaıoda ıidi9lerin• - kıımea 
olsuo- düzeltmek mecturıyetı 
jle karııl•ıtıkiarını ıöyJjyebıli· 
rıı. 

BuiÜD krallık olarak cılQn. 
yada b~Ui bazı aarayjar yaıı· 
yoraa onlar da yaıamalarıaı 
ınaaıı h•tdarıaa kar ı ıöıter· 
mıye aıecbur oldukları uyaal· 
hı• bC1rçluour!ar. 

Eıaaea krallıklar nerede 
oluu ol ua •e uluılarla mü 
neacbetlerı ne kadar incelmit 
buluouru bulunıun ftodalite 
zıbnıyctının de\ramından baıka 
bır ıey de{cıldirler, Krallara 
zarar ıı bir hale ietirea baıt 

memleketler timdilik kalmala 
rını z rarh iÖrmediklerinden 
onları yerlerinde birakmıflar· 
dar, 

: öylemiıtır. 
Yine lloyter ojan11ı garbi 

Halıeııntanın mer/ıe~i ofan 
ue Adtıababanın rSO kilo • 
metre uzağında balanan gore 
ıehrinde yen! bir habıı hü -
/uimetfoin tııelckü.l ettiğini 

oe iıe baıliıdıiını oe ıarbi 
Haqeı!•tondaki ıngiliz korııo· 

losaı un bir rapoıana •tfen 
de ba bö!g•de lam bir ıiıku· 
:ıet hülciım &ürdü.ğünri bilcl!r· 
mektedir. Kadüıteki İtalyan 
konsoloıu la:ıbeı İmperatoro 

rc•mİ sarettıı lıabul e,ii/miı 
olma•mı Fılidin hüluimet! 
nezdind• protelto etmekt• • 
dir. 

Habeş meselesj: ingiliz b şba 
k , d. ? an' ne ıyor .. 

Ankara - ~!illetler cemiyeti konseyi on iki 
haziranda toplamak üzre dağılmıştır. Ingiıiz haşba 
kanı avam kamarasında habeş meselesi etrafinda 
sorulan su 1llere cevapları vermiştır. ingiliz siyaseti 
milletler cemiyeti tarafından alınan koJlektif ka. 
rarlara dayanmaktadır. 

HHlumet habeş imparatoru ile filistindeki fev-
kelakde komser Yasıtasile temasta hu luuacaktır ve 
habeşistanın ilhakı hakk nda ıtalyan tebliğini her 
türlü kuyudu ihtıraziye altında kabul edilmiştir. 

İngiltere ile mısır araslnda 
askeri .ittifak! 

Ankara == lngiltere ile mısır ara. ında yapılmak 
ta olan müzakereler askeri hi L irtifak akdını istih 
daf etmektedir. 

Milletler cemiyeti 
birlerin devamına 

zecri ted-
karar verdi 

Milletler cemiyeti /,.onuyi 
habeı meHluinin görüıülmıı 
ıini 1 S ha.zırana bırtılımıı 

oe zecri trdbirlerin luıldırıl· 

dılrlarınc millJtler cemiyeti 

•ekreterlifine bildirmiılerdir. 
ltaly,m d•l~ıationa he· 

men Ceneureyi terk etmek 
icin hükumetlerinde emir al . 
ma•ına karar osrilmiıtir • 

Zabit ve tayyareciler silah 
altına çagrıldılar 

ita/ya hi.ılcumeti .zabit ve 1 pıfota ,ahadetname1ini haiz 
bütün ha11aıi ~ıha11 dört ay 

zabit oekilleri ile tayyare l h için ıi d altına çafırmrıtır. 

musolini ve Roma elçimiz 
Mo11ulini ba gün Roma büyük elçimizi kabul etmiıtir --

Sevk olunacak levazimi 
kırtasiye eksiltmesi 

Trabzon MALİYE DEPOSUNDAN 
1936 Seneıi maliyesi hniraıundıa mayıı a-ayeaine kadar 

Trabzondan ErzurrJm, Erzincan ve Gümüıaaeye aevk olunacak 
ienıımı kartaaiyenia birer aenelik nakliyeleri 8 5 936 tarılıinden 
itibaren onbeı iÜD müddetle açık ekıiltmeye konulmuıtur. Trab 
zoadau euuruma kadar aaklıy• bedeli 600 lira erzincaaa kadar 
yüz :lıj lira •e ıümuııaeye kadar otuz yedi lira elli kuruttur 
ihale 2ı-5 936 cuma güuü aaat onda defterd11rlıkta yapılacaktır 
talip olaalarıa tayın olunan ıüa ve aaatta yüzde yedi baçqk 
huabile dibozito akçesini taolar•n• alarak komiıyona Ye kea • 
me ıartlarına anlamak iıteyealerin herıiln kırtuiye depo me • 
marluiuaa muracaatları ilin ohınar. J- 4 

Saç Duba ve Kayık artırması 
DEFTERDARLIKTAN 

DeiirmeDdere rıbtamiada kumlara ıömü!müı bir add uç 
duba ile bir adet uç kayık açık artırmaya koaulmuıtur. 

iateklıleria yüzde •edi bu~uk dibozito akcalarile birlikte 18· 
S 93ö pııarteai ıünü aaat 14 de 1&.omiıyona muracaatları. 4-4 

Kayık ve hamaliye eksiltmesi 
İnhisarlar BAŞMÜDÜALÜGÜNDen 

1936 mali yılı içinde çamaltı tuzlasından pula. 
taneye gelecek yedtyöz ton tuzun kayık ve hama• 
liyesı 1-5-936 tarihih.den ıtibaren yirmi gün müd. 
detle açık eksiltmeye çıkar,lml§dır. istekliler şart• 
nameJerini Trabzon ve pulatane inhis~rlar idaresin 
de göre bilirler pey sürmek isteyenler yiizde yedi 
buçuk. güvenmeıerile ihalenin son günü olan 2o5· 
.939 gününe kadar pulatane ınhi arlar müdürlü-
ğiinde toplanan k.omis) ona muracaatları ilan olunur. 
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1 
BU Gönlüm 1 

Edebi Büyük Roman 
( Yn: Darmaı Türkmenofla \ 
'- (22) _) 

Sedat bilikiı bir çok ıey 
lerden lı:eadiai mahrum etmek 
ıuretıle iırafJar, telifi edi · 
yordu. 

Aizında bir haata dit 
Yardı ki bir zamaadanberi 
onu ıiddetle rahatsız ediyor 

. çtılıımııia• mani oluyordu. 
Yılmaz eliae ıeçirdiii bir 
kerpetiale onu çı"armak iıbe · 
di. Sedat bu acemi ditçiye 
emniyet edemiyor, cıı.aıDID 

çok fazla yaDmaaındaa kuka 
yordu Fakat dütüadü ki ba· 
riçte "'bir ditciye muracaat 
etse en aıaiı yarım ıü11lük 
aafakalarıa&n paraaınJ vermek 
liıımıelecek ... 

O vakit mazlum bir teYek 
külle arkadaıınıa önüne otur-
da, dit çıkıncıya kadu çok 
ııtırap çekmiıti. LF akat acının 
tebammül edilmez bir radde· 
Je ıeldiil aaniyede bu feda· 
kirhiı biraz da Yıldız içia 
ihtiyH ettiiiai aÜfÜnmÜf 1 &zta 
rabnıda acı bir lezzet bul • 
muıtu. 

27 
Sedat ıayret Ye ledalılrlı 

Kl HyetİDde ayın IOn iÜDÜ 
nü aç kalmadan idrak edebil ... 
miılerc'.i. Faatat kaaada ancak 
otu% kur111ları .. kalmııtı. 

Sedadın oıün para alıca · 
i•nı bılea Y almaz : 

- Kuznm Sedat... ıokak· 
larda ıeç kalma .. , bahHaı bu 
ıü• baaretine dayanamaya· 
caiım diye ııeıeli neıeli ıöy
leaiyordu. 

Fakat oıün mekt~p müdü 
rlnüa bordroları L yaparken 
bir heaap yanhthiı olmuı, 

aylık bıraüa ıonra1a kal -
m1ft1. 

Sedat _çatkın bir .. çehre 
ile odaya airaiii vakit yıl 
maz eliade ayna ıle peacere· 
aia i11üDe ıeçmiı. yüzünü 
aeyrediyordu. Arkadııın' ıi 
ıiiace deria:ı bir nefea •lara& : 

- Hele nihayet a-elebil • 
din, dedi. Sedat ıülümıeye .. 
rek cevap Yerdi: ,~ 

- Okadar heyecanlanma 
Yılmaz... Bu&ün boı dönü • 
yorum. 

Yalmaz iaanamadı : 
- Sedat böyle ıaka ol 

maz .•. dedi. 
- Maelteıüf doiru ıöylü· 

yorum. Aylak yarıaa kaldı 
- Eyvab mahYolduk11 , 

- Mubalaia ediyo11•a .. , 
Kaaadaki otuz kar•fla yarı.na 
kadar eyi kötü ıeçiamere 
çalıımz. ne yapalım bugün 
de karı ekmek yiyebiliri~.,, 

Yalmaı elleriai kaldırar•k: 
- Ne otuz kanlfU aziziaı 

Ne otuz kuruıu ? Kaaad• bet 
para Je>k. 

- Ne ıöyUlyorau11 ? 
Sedatciğim darılma 

bea otuı kuraıu aarfettim,, 
- Ne aldıa ?, 
- Gayet milhim birıey.,, 

Berbere ıiderek aaçlarımı kı 
vırttım ..•• 

Sedat rülerek : 
- Allala ceıaaı Yersin taıss 

ıamıaıaı buldun, •.•..•.. , 
- Arkwıı •ar -
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Tr. bzon Belediyesinin İlanları 

Mendrek civarında kahvehane 
yapt,rmak istiyenlere 

BELEDİYE ENCÜMENİNDEN 
DeğiTmenderede mendnk ci?arında bel~ciiyece ~österi· 

lecek mahalde talibi tarafından ın,a olunma~ ve uç Hne 
•011ra betec/iyeye devri tulim e.dilmek .ü~re ~eatm ~e ,a~tn~ 
'11Hİ mücibinc-e bir kahoehane ınıa etıırıiecefınden ıdelılılerın 
muhammen bedel üzerinden oerecekleri yüzde yedi bufuk 
nauoallıat temınc:t makbuzlarile birlikde 20-5- 936 çar,am-
ba 6Ünii aaat 14 de encümene muracaaıları J _ 4 

Tarla icar artırması 
DtiermEn dErede Zülmera ıuyı:na m< ırata tarla 

Gaz.hane il• mezboh J araırnclaki tarla 
" 

BELEDİYE ENCÜMENiNDEN 
Yakarıda yazılı belediyey• ait tarlaların Üfer aanelik 

ica,.Jarı on be, ,ün müddeti• Dfık artırmaya konulclutund11n 
lıteklilerın muhammen bedel fız.._•rinden yüzde y~di buçuk 
lerninatr mavaklıate makbuz/eril• hirlilct• 20-5-9J6 far,om 
611 pnü aaat 14 de encümene maracaatları . 3-4 

Ampul eksiltnıesi 
BELEDİYE ENCÜMENİNDEN 

Umumi tenıJirat ıebelıeaınde lıullanılmak ai.zre bir aenelilc 
ampul ihtiyacı olan ( 2500 ) adet 60 volluk ve ( 500 )adet 
150 v-ıtlık O•ram oe ya Fılip• marlra ampul mübayaaaı 
maaacldalı ıartnameai macibince on beı •ün müddetle açık 
•ltailtmey• lıonalmaıtur • 

/dele/ilerin muhammen bedel ÜHrinden verecek/1tri yüztle 
~•eli bafak t•minatı mavalılıa:ıe makbazlarile birlıkte 20- 5-
1.36 farıamba ,ünü •aal 14 de •ncümene muracaatları. 3 ·4 

icar artırması No. 
Belediye dairui altında mıiaza 12 

• » » " 22 
• n ,, ikia-öı kahvehane 24 26 

SiDema bin111 arkuıada dükkin [berber] 271 
" ,. " dükkia 273 
• > " » 275 
• • » " 277 
" ,, " » 279 

AyafiU:ıo caddesinde ik iıöz dükkin 26 24 
• » hane 28 
" » dükkin 81 
,, » kabnbane 85 

Deiermenderede üç ı&z dilklsia 235-237-239 
,, mendirek· e kirtır oda 2 

Meydan caddu'ade ıençler birliii bin111 17 
• ,. • " altıada ••ı•n 21 

iı bankaııaıa icarındaki biaa 30 
» » a!tlndaki maiaza 28 
• » altımdaki m•i•za :i2 

ıeaçlerbirliii altındaki iki rCSz mıjaza 200-202 
ISabkpazarıada iki iÖZ maiaza 198-198 
lleyda11 altkolda dükkia 233 

" » • 236 
Millet babçeai köıeainde ldllübe a 
Mumbaae öııüade tütüncü dükkiaı · ı 
Tabakbaae köprüıü batında dükkia ve oda 9-11 
Ç6mlekçi caddeıinde dükkia 16 
Ayafilboch otlak ve bıae (maıatlık) 4 
Mez',abada bar11kbane o 

BELEoiY E ENCOMENINDE.N 
BeledlJe akaralındaa ya"11r1da nevileri yazdı mebaniaia 

birer aeaehk icarları oubet ıüa müddetle •~ık artırmaya koaal· 
duiuadaa iıteklilerin muhammen bedel üzerinden yüzde yedi 
bıçık teminata muvakkata makbudarile birlild e 20.5·936 çarıam 
ba fiİDil 11at 14 de encümene muracıatJar 1 3 - 4 

Gayri menkul satış il ani 
Maiiallesi sokaği 

. m,no, k, "ll,Lira T, nevı 

iskender paşa Acem oğlu harap h. ve dükkan 467-468 200 Rus 

' k isil toprak hanenin niıfi 553 400 E 
' mektep geçid.i harap 1 oda, ah11r 413 3o muhadil 

357 ' Limolli 150 m.m. ar8a 5o • kemer kaya kilise çikmazi harap hane 72 200 • • • • 75 200 • k. ç. ve ayaıetıri • 89-70 ' 000 • • k. ç • • 73 300 • 
' • • 71 aoo • ek~otha bagçevanci 300 m.m. arsa 6 75 • 

DEFTEADAALIKTAN 
. Yukarıda enafı y•aıla ıayri meakaliba mülkiyetleri peıin para ile artırmaya çıkarılmııtır, 

blıp olanların yüzde yedi buçuk diboıitolaıile 27-5-936 çatt•mba riinü Hat 14 de defterdarlıkta 
topla11acak komiıyoaaımuracaatları, 2 - 4 

Gayri menkul icar artırma ilanı 
Mahallesi Nevi T. Sokağı 
Mühittin Uzun sokak ma~aza 

M.N. 
184 

1 senelik icari lira 
60 
60 

160 
120 
160 

E. 
R. 
E. 

Soğuksu Hane 
Es vak 

Soğuksu 
Sıra mağazalar mağaza 

14 
116 
226 
222 
108 

)) )) )) 

" » » )) 

)) 60 
R. 

Ayvası! Alemda1' o. " . DEFTEADAALIKTAN 
l: ukarıda cins ve sair eviafi yazılı gayri menkulatın birer senelik iearları 

aıtırmaya çikarılmiştir. taliplerin yüzde 7,5 dipozitolarile 20-5-935 çarıamba 
günü saat 14 de DefterdarJikta toplanacak komjsyona muracaatları. 3-4 

T rabıoa icra me•aılaiu• 
daD: 

Açık artırma ile par•J• 
çenHecek ı•yri meakaıaa •• 
oJduiu 1 

Haae ve tarla iki pars• 
Gayri aıeak11l11a bul11dai11 

mevki maballeai aokaiı •••• 
raıı 

Tekfur çayır maballcai11de 
molla oauuarı y~ıuf o;ıa ... 
hittıa aııiıUI 9J) t. 3.4 ) aoda 

.l akair oıuaaa Ju7met 
3 ao.lıaae l 5UUbra •• aotar&a 
lSUU Hıa ve ) ao tadaaia 4 
llıHede 3 hı .. caı 3UU illa 

Artumaaaa J•paiacaiı yer 
&ün aaat lrabaoa ıua aaıre
•• öDiiade 15 C» ~M> paaanuı 
flİDİİ aaaa 14-1!> de 

J - &f i>a ıayri mealuaila ar. 
brma ıan11amua ı C» ) ""6 
tarıhınaca mbarea 9lb-ı~-. 
aıo ile Trabzoa ıcra caaueıı-
11111 muayyen au•araauaaa ber 
kuın ıorebdmeaı ıçaa açaktu 
İllada yuUa olaaJaraaa ra:ua 
maıümat almak ıate1ea1er 
ııo• ı•rtaameye ve ~So -1~6 
cıoıya aumaraaue •em11117et& 
mıze mar•caaı etmeüdlr • 

2-aatırmaya lflirak içia 
yukarda 7az14& &11metıa Jiiacae 
yedi buçuk aiıbetıade p11y •• 
1• aulıı . Dir baakalWI temıaat 

mektuba tevdi edilecektir[\24 ıaht iıteyenia alıcaiı•a rac• 
3 ipotek 11laibi alacak· bani olaa diier aJacaldılana 

lalarla diier allkaclarlar•• ve o ıayrı meakal ile te•İ• edil· 
irtifak hakkı Hbipleriaia ıar mit alaealdarı mecmaaadaa 
ri •eakal üzeriadeki hakları· fazlaya çıkmak ıartile ea çek 
aı buıale faiz •• m11rafa arbrana ihale edilir Bö1le ~ir 
dair olaa iddialan iıl>a illa bedel elde edilm•11• ıl:aale 
taribiadea itibaren yirmi flla yapılaaaz Ye aallf dlfer 
lçiade evrakı m&ıbitelerde 6-Gayri merıkul keacliaiae 
birlikte memariretimize bildir iliale olana• ki•11 derl:aal 
•eleri icap "der Akıi laaldfl veya Yerilen mübll!t içiade 
haklara bpa ıicilile aabit ol- parayı •ermez11 ihale karara 
•alublrp aabı bedeliaia pay f11bol•aarak keatliaiad•a ... ı 
laı•aaıadaa laariı kahrlar. •• Jlkaek tektlifte ltlll•a 

4- G6ıterile• fl•d• artar ldmıe clerlaal ••J• ..Uea 
••Ja iıtirık edeaJer arbrma mtlblet içiade paraJI ••r•e•• 
1arbla•e1iai oka•aı ve l&ıam ibale karan fubelaauak 
la ••itimat ıl•ıı •• baalan keadiıiadea evvel ~• yikaek 
ta•amea kabal etm;ı ad ve teklifte balwaa• ki••• arzet• 
itibar elanarlar. •it oldaia bedelle alaap 

5-Tayaa eclile• zamaada ra11 ohıraa oaa ra11 ol••• 
ı•Jri meakal iç defa batrıl· ••J• bulunmazıa be•ea oa 
cblrtıa ıoara ea çok artıraaa bet ıiin midcletle arbrm•J• 
ibale ediltr Aacak artarma be çıkarılıp en çok arb raaa ilaale 
deli mab••••• kıymetia y&z edilir. ilsi ibale aralladald 
Jetmİf betİ•İ bulmaz Yeya fark Ye feçea fÜDler itfa 
aatıı iıteye•İ• alacaiuıa rae· y~ıde be.tt•a beaap olaaacak 
laaai olaa dii•r alacaklılar faıı ve dıier zararlar •Jnca 
bataaapta bedel baalarıa o b&kme hacet kalmalruııa 
ıayri meakal ile temia edil· memariyetimizce alacıcla• bla· 
•İl alacalrlanaıa •eemuaallaa ıil olanur. Madde (133) 
faziaya plrmıua ea ÇOk ar• ipotekli flJri meakal JU• 
taranın taabb&dll baki kalmak kar~d~ ıöıterilen ]5 6 9J6 
lıere art11 ma onbeı ıüıa dıa tarıbınde Trabzoa icra •••• 
ba te•dit Ye ODbtfİDCİ 30 I· \aia odaıinda itba illa 9e 11: 
936 ıah riin& aaat 14 15 de ~eri~ea artirma ıartaameıi d 
1apılaeak atbrmada bedeli ıreaıade ıatilacıii illa elaaa a 
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Mina Fon Barnhelm 
YAHUT 

Askerin Talihi 

Likin borada d ima yliz 
baıı olarak kahyorum batta 
itten çıkarılmıt bir yüz'>•t•· 

Fı oylaa - Hu büyük bir 
fellket. 

Rilro - Oui mademoiıelle 
•• •oill reporme et parlamiı 
IDr le pare. 

Fıoylaa ~ Çok aıütcuıir 
ola)oıum. 

Rıko - Vouı etH biea 
laonne mademo!aelle » bara 
da hiç bir ıey takdir olaa • 
••z. Beaia ı•lti bir adamı 

tıaaıkıta tabı tutuyorlar. 
Beai ba laiımette • roui • 

nir ,, yaparlar f bununla bera 
ber illtelik yirmi bin lira ver• 
dim, benim aeyim var timdi ? 
« Traaebonı le mot, jf! a aı' 
pu le ıou e• me voill eıac 

tement viı a viı da rien. 
Fıoylaa - Çok tee11llfler 

ederim. 
Riko - « Vouı etea 

biea bonae mademoiaelle • 
llkia olduiu ribi ıöylemek 

llıım. her felAket kendi kar· 
deıleriai çekip beraber ıeti • 
rir. « qu' an malbear ne vieat 
jımıiı aeal ... » bayla beai• 
Ji'-i bar • boaaıtılaô••• t 

için • Tıctractim ,. Oya1rdaa 
batka çare yoklar. Bea dal • 
• • talli 'ü oyaarım, baıı tali 
ıiıiilder müıteua. Evet uru· 
rettea « made•oiHUe, je joae 
••ec ua ıuiıoa, qai aarpaue 
lout crayaace • oabq &iiadea 
beri bir kazanc çıkbja 1oktu 
yalnız dia Dç defa kazaa · 
dam. « Je ıaİI biea bu'al 1a • 
v.ıit qaelqaı claoae ele plaı 'I•• le jea. Tar parmi a 11 
poatea ae trouvaieat certalau 
damea • bea faala ı6yle•ek 
iıtemiyor, . bayaalara kartı 
nıııl& olmah. Siz beai llaıi• 
« inritir « yaptmıı. baaa •re· 
vaacbe » vermek içia aaiı 
voaı • •ntentlez, mademol • 
aelle. Naul 01•-C•iuaı bil 
•eden evvel uıal Jıtfaaacajı • 
Dı bilmek 1'11•dar. 

Fıoylaa - Hiç •••ul et 
•udi• 1111• baı 

R·ko - Voa• ete1 biea 
boaae aade•o!•elle. 

F roylaa · · ( F raaziıkayi 
1aaaaa saiararak ) Fraaziıka 
cicldea b• ada•• acı1ora•, 
acaba lreadiıiae bir t•J ••r • ••k içia teklifte balaaıa• 

rllcea•es •i? 
Fraaliıka - Hiç ılceami 

yecejiai ıınaecli1ora•. 
Fro1laa - Peki 1 bayim 

uh1ora• ki 01aayorıaaaı 
clplaeaiz bir ,., kaz•aılacalr 

JUlerde OJD•JOllanaz, bea 
de ıiıe arzediyora• ki 07aDa 
çok ••••rim. · 

Riko - Tut •ieacı, ••· 
demoiaelle tut mi eac 1 touı 
lu ıeu el' eıprit aimeat le 
jea a la fa~eur, 

Fro1laa - Bea de OJ8D 
bile• bir aclam v111taııyla 
puauu tecrUbe edere~ kaıaa· 
••11 'ok uıa •derdia. •• • 

vafakat ediaiz aayıa bar lte•İ 
de kabul ediaiı. bea de oyaa 
larnnzdaa bir b!ueye •allk 
olayım. 

RU,o - Co•meat •ıde• 
moiaelle, YODJ voulez etn de 
moivatie avec moi ? De to•t 
moa caear • 

F roylaa - Evveli aı lair 
fey ile ( fİdiJOl çelr•Gcedea 
pıra retiriyor ) •eriyor. 

R•ko - Ah •adeaoiaelle 
que voaa etea cbarmaat, 

F roylaa - Şimdi baradı 
yanımda. oa piıtal Yar. , höJle 
ıı olduıandaa dolayi •ab 
cubum. 

Riko - ( Ahr ) D . onaeı 
tOUJour mademoiaelle d 

F oaaez, 
roylan - ŞüpL : L 

aeııı •U•• 
panyanız çok •ateberd' 

R'k ar. 1 e - Tabii Polc ..& 

b d' l ... ··~·. er ır. J• nız on piıtol 1 
Zttiilileıi baaua içia .. ~;.,,. -Ara.a ,., _, 



Ticaret ve senayı 
odasindan 

: Her tene eylülünde 
lzmircle Gfılan biiyük pana• 
yır ba ıene eylülün birinde 
Gfılıp 22 ıinde kapanacaktır 
Be)nelmilel bir mahiyeti laai~ 
olan ba panayırın planı oe 
talimcdnamui odamıza gel· 
miıclir. Panayıra iıtirak oe 
ziyar•t edecekler, Türk kara 
•e cleniz nakrl oaıitalarinclan 
yüz.de 50-70 niıbetincle 

tenz.ilaıtan iıtifade eclecekler 
Jir. Iıtirah edeceklerin ıim· 

Jiclen iz.mir belediye daire.in 
de Fuoar homiteaine oeya 
otlamız.a maracaatları ilan 
o/anar. 

Kirahk h ne 
Feokelade nezareti haiz. 

mukemmel bir hane z.eyUınlük 
ıohaRrnda ve diğer bir hane 
hacıkaaım mahalleaincle ica· 
ra verilecektir. Elektrik tfm· 
oirati oe aaları vardır t lip· 
/erin clede oğla St:1mi •• 
Hamiye maracaatları .. 

cel sathk 
mağaza 

Ç Tfl cadd ıinde Andelip 
Tuhafiye mağazasın bitişik 
129 numar h m f;aza cele 
ıatlıkbr. Almak ide yenlerin 
Yeniyol baaı evine muracaat-
ları,. 

Kirallk Y ylal r 
Elimde mncud kira makavele i mucibi11ce Trahzoa Evka 

iclareıiadea kiraladıiım Hatuniye Meacid yaylalarıaı ayrı ayrı 

kiraya •ereceiimdea Ba yaylalara çıkmak iıteyealeria baaa 
maracaat ve kira mukaveleleriai yaylaya çıkmazd D evvel yap 
tıraaları, kira mukanleıi yaptır aksızın bu yaylalarda obumak 
ıteyeaıer hakkında kanuni takibat yapalacaiını timdiden ali· 
kıdarlarıa nazara itibare alm larıaı ilia ederim. 

Daraaa çarıısında Ali Saka 

~~~~ 
nF~~~ i')· 

Sayın Bayan ve 8 

, 

ylar 1 
. FENNİ AMİ ATI~' 

Elektrikle itliyen cıh zlarınm, h~r çeıit Yazı Gramofon ~~ 
Dikit makinelerinizle Çor p F anil• vuair bilcümle 
ince ve nazik iıleriaize ait makinelerin tamirattnı en 
ucuz n emniyetli surette y pbrmakla mtmnun k lmak 

[ YENıYOL] 4 Sayfa 
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Bütün b al aba 
ner .d. ? ye gı ıyor ... o 

Bir harika olan 

1936 Model 
16-2000 metre radyosunu görm~~~. 

Trabzon ve Doğu ~ileri acantası 

İLAN 
Trabzon icra memurluiun. 

dan 
Trabzoııu~ debağh ne ma 

balleainden olup balen ik met 
kihi meçhul bulunan h ci 
hakk• 1.ade zihniye: 

Adap z rı türk tic ret 
bankHuıa ol n bo1cunuıti n 
dolayı hacıı edilenemvalinizin 
12 · 6 936 tarihinde birinci 
aç•k artırmHının yapılr;cağlnı 

havi Yeoiyol gızct sinin 13 
may11 936 tarih ve 2139 nu 

lata nah Kardeşler 
\oi T ' "" • • ~ • t ' : ~ ·~. . • • 

Acele satıhk hane 
lıkender p1Jfa - Frenkhiaar mahallesinde kandılkaya 
sokağında üç katlı denize karıı yoroza kadar tnkeli 
de nezareti haiz dört oda bir malbak bir abır ve bıb 
çeyi muhteva numaralı hane aceie utlıkbr. iarmek 
ve almak iıteyenler ıemercilerde göncü mütektit yüz· 
batı bay ihsana nıuracaat ~tmelidir. 1 - 6 

~ T ' .· .~ - . 
J. ••• • •, 

• 

.. 
iıteraeniz •t•iiidaki adreıi !iyen onutm yınız. (il 
Meydanda l tRnbul Lokaotas rkasıuda 

maralı nuıhaaındalti ilinın mıııtdaki adreıinizi.m meçhul olduiundın ı~tıf iünüqe ka 
dar 1559 lira 56 kuraı bor• 
cutıuzu vermedığiniı takclirde 
mahcuz emulinizin dılac•i• 

t~blii makamına kaim olmak 

icra ve ıflaı kanununun 127 buluaduğu ıerhile i de edil· 
inci maddesine tevfikan t ra 

miş ve hukuk usul a:ıuh:ıke· 
fınıza tebliğ üzere mübs ire 

meleri k nununun maddei 
Of u Aş1k Kutlu oğlu: 259 tevdi edilmi ve müb şir 

~ tarafından da iıtonbul ve mahs\ına tevfikan ililnen teb. 
~~ıf.l [El~, ı ·- . k ·ı . ~~~ . ııttıiiniz ve ıgnt ıc rasına ar r •erı mıı 

.:.-.~~-~~ ===-~~~__::.=.::.:.::.....:=.:.::~~~~~=-_;;_~~~~~~~~~~~~-!..__;,~~~~~~~~~~~~ 

yağcılar karşısında F i i ş mal 

üzere ilin olunur. 

• den orçlu ol 1 a at ç ergı 
Dükkan Ver gioin T rbalunan 

Mükellefin iımi Sa nah M. ballesi Sokaği No matrabi kazanç v. 
Rüıtem oğlu b san Kahveci pRzarkapl moloz 53 60 00 14 00 
Oıman oilu abdullah 

" jmaret • iarbi 12 6 00 00 22 
Uıman " 

» » 12 22 So 7 87 
" " Tatar oğlu i lam kasap S . Mtğ za 51 oo 12 75 

Buharali o2'1u t yy r terzi kss mağa lezgi 19 54 00 1 35 
Arif oğlu Remzi m r ngoz d b D dalı na 59 37 So 2 22 
Şehri oğla Ahmed haffafiye kemer kay svak 39 225 ou ıot 25 
Selıri oğlu • hmed 

" • » 39 225 00 46 13 
Murathan oğlu hakki Yumurta e p z r kapu ıandikcilar 43 2 93 

Mu•a oğlu iımail 
fnıdık b yii 84 00 
k hveci dahana a ban 4 48 00 93 80 

Kanber oilu hasbi ot~l ve p zukapı moloz 33 190 85 25 38 

DEFT kabveban~ 

ş as hakkında 
Buhrsn 

CCZDIİ vergisi ihbarname no ıeaeai miilibazat 
2 lo 3 22 9 _ 34 935 J.J.935 den lo 9 935 taribine kadar 

o3 oS 5- 61 935 20 8 934den 3 J .(2-934 , .. •• 
00 1 1'7 5-6·2 936 Bir ıeoelik 
00 2 55 3 - 46 934 Bır ıenelik 
4o o 35 2- 68 935 1·1935 den 1 2 935 tarihine kadar 
33 51 4 97 936 2o 1 935 den 31 12 935 ,, ,, 
00 2o 25 2- 60 935 Bir senelik 
00 9 23 1 ı-58 935 I 1 935 den 15 6 935 tarihine ka. 
44 67 12- 92 !'34 12 2 934 deu ~8 3 •34 ,, " 

14 o7 Zi 51 4-91 935 22 4 934 den 11 11 935 " " 1- 8 93 2 bir takyim aeıaeai için 

Halen mabıdli ik metleri ul bulucan yukar1da i im ve ı etları yauh tabıılar namına t rbolunan kazanç vergilerine İf,n ilan t rilıinden itibaren 30 güa ııt 
fıadı itirAı et ediklcrı t kdirde truh Yerıileriı ta l;kuk v kıtiyet keıp ~dtceji illa olunur. 


