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_Şehir lşle0 

T rabzonu güzelleştirmek 
Halkın sıhhatını korumak 
Gelir kaynaklar1 bulmak .. 

Şehirc lik bakımtndan, te· 
hir itlerinin bı 11nda, Trabzoru 
ıiiıelleıtumek, b" lkın ııhba 
tini korumık, bu ara ve a11a· 
d" Belediyeye de ıeiir kay· 
naklara bulmak ııni önemH 
itler ıelir • 

Trabzonu ıüıellr ıtirmek • 
iki kelime ile ıfade edılen b11 
menu aekadar cH.ipae o~a · 
dar metı ük , .,. ne kadar tü · 
mallü Ye ı !rekli iae oiiadar 
da ıbmal .,e uyıallıkla karta 
lan••t , • nlıtılmam lf anla 
tılamam·, •e aalatılmık iıten· 
m•mit bir muele olmalt üıe 
re baralulmıt , kalmııtar • 

Trabıona ıüz~Uettirme , 
zuınedıldiii ı•bi para iti de· 
til. paradı 11, tt1ndıa lur.daa 
ince bilıi itı, ılii iti, irade 
ye aı m itidir. Para en ıonra 
ye bunların ea ıonunda 1el1r. 
On ae•edea beri 1'u mevzu 
lbeıiacle J•ıdıiımıı yız lar • 
katıplar r. oldurur • Girdik • 
leri•:zja , 16sterdiklerimizıo, 
bir lnımı o'ıaa, &lika Ye ıa • 
mimayetle ı..arı.lı.uabalmiı ol · 
aa1dı , b ç ıüplıe l oı; ki, bu 
Z•Yallı tebir t.uıunkü ııbi 
peritaD bir dutum aııetmeı, 
u•alhlaldaD , perıııahktaa 
çoktın luırtuls.uı, buaiia bam· 
b· ı'<• bır durumda kendini 
göıtermekle beraber reıece;e 
cojıu da haz raskb te temkıali 

olarak yürümeie baıiamıı 
o'ar, yalua ıelecektekı mudıl, 
piirüılü , ayıklanamaz vazı -
yetiere ıarmıt om "ktan beri 
lnıluLUfCU 1 

Trab%ODU aüıelleıtirmek 
İfiaia ve ı,l ~riııin bı ıuda hiç 
tlipbe yo" ki plan jıı yer abr. 
Oa ae11edco ~eri, b.ıaca ıa· 
ıurttlere .,e bu lii r ıü im~AD · 
lara nzmen ftb.İ pJaDI Z Ve 

biltiia ioııat ıtleriai bcı • pı z 
Ye bitıboı ke•ci haline ter · 
iletmek, ıehiı cıhk be kımındaa 
•ılt bir bıta ve bir ıbmal 
dei&l bir ciaaycttir d .! • • 

Her f« çea yıl, lu iti içinden 
çıkllmaı bir kördüjiim haline 
ı& &·melde , yarıa:a B•le • 
dıye bitçclcrine hbam • 
•il edılmez ~ü:fıtler >tik · 
lemekte y~ bu atibarla Trab· 
ıoaua imar ve ıüu1leıme 
daYilı uzu• 1a1Jar ım&ı.ia ıı· 
laı~a~ çılrımımeya mılak6m 
•clilaif tDlaamakta-'ır • 

Şelaria ınıellt tme aeYda 
'• dav, ı nda plıa it; iıte l:ıu 
kadar mer fı rol oy11ım ı ol · 
••ldı beraber, yine iıteDHJ· 
cll ba c z'p it bukıdar ••t· 
t6'· kdmıyabilir, İDfiat ifleri -
r.lı ha duıce alıH:Lk için k 

de al:p yütümesiae meydın 

•erıJmemiı olurdu • 
Biraz bi 'g Ji, bir.az rlüıüD· 

celi ' biraz ıleıiyi aöreb:lir 
bit' beJerliye on şuludar 

aenedeaberi. ıöıü kul•i• ka· 
pıh bir halde durmaz, fU 
mili e•lik • o,luaund.an bü 
yük iıtıf adeJu temin eder , 
tabirle deniz·n ~üıkünlüaünü 
pekila ortadan kaldırar ve bu 
ara ve sırad• da belediye büt-
çeaiae s ' ilam kaynaklar ka· 
tat>ilirdi. Bütün ba itler, para 
iıtiyea itler deiil, h•tta 61 
teJik para da gstiren itlerdi. 
Fak•t yapılmaaı şöyle dursan, 
f6yle bir d6tüaüldüiüaii bHe 
rarmedik bualarıa •. 

Tra~%(,DU iÜzellettirme yo· 
landa · 1ı.,caaacak olan, dedi 
itmız ıhi, paradan evvel ve 
z yade kafa kuvnti idı. Ve 
bu ıt yapılarken balkın ı .hbı· 
tanı koruma iti de kendılıtia· 
......... 1. ~irlıkte Ye O~UJI 
içinde yliıümlit ı tmit olıcak, 
balk h•Yaı z ıkba •• bia tür· 
lii baatAlıklardan k•rta:muı 
buluaacıldı .. 

On yıldır, taka;mdeki re· 
ait •ey~ıalıia tek biı aiı ç 
dtkemedak, on yıldır ayaıofya 

altındaki a&tıa L u ua bir plı j 
bir 1•1İ110 yıpamadak Hatta 
bu pa. j ·ti heDil& akla bite 
relm ı derıldir. Bir ıki otobüı 
akıam ubab bet kurut La· 
kıbi.inde bu ph ja yüzlerce 
•e bialerce iuaa hfıyabilir 

Ye bu iki oto büı keadı kız .n. 
cıle kadı oıuau da artararak 
faaliyt"tleriai ıoj"ukıuya, Pu 
lı-tıaaya, Sürmeneye kadar 
tepit etm·ı, bu ıurctfe haf· 
kıa ,,blıatı korunmuf, iıtira· 

b.tt temia edilmif, belediye 
dabi, •elev d•mla damla ka. 
bilin den o· l\ID, de•ımlı ı~lir 
kaynıklarıaa 11bip olmuı bu 
lucurda. 

Ba tebiıde para111 Ye az 
para jje, aerek ıebrin ıüzelli· 
ii ye ıerek halkı• ııblıatı ba. 
kımıadaa yıpllacak ıtler çolı· 

taı Büyilk para i•tiyea İf, 
mtıeJi ıu •ti ıibi iılerctir • 
Fakat ıu ao'(tayı dı, bıttaa 
itrarla bir defa dıha tekrar 
eder:z ki, büylik pua iıtiyea 
ba IU iti dahi, eter iıte•it 
ye daima bafhD atmamıt ol-
ıaydık, ço' ba baıualmıı olu,., 
buna dahi im~ialar balanarda. 
Elcktirik 1i keti iç:a Yerilea 
ve kar topa ıi bi ıüaden il· 
ae yurarlınap artaa milrekkep 
f aiıler bu ıeh=rde neler yıp· 
mı ıdıl ba bahiıler uıaadar, 
yine deYam ederiı .• 

Belı:r Stilıtiti 
K•lolı11a Oıla 

s ı :::ız 

İngilizler talebimizi kabul ediyorlar: 
Boğazlar komisyonu kald ı rıl a CE k 

Rusyanın da arzusu is~f edilecek .. 
Ankara - J'uıiia ılınan 

habuJer Boi• z'ar koafera••• 
mebıfılinde çolc •ikbia bir 
hn.ı1 .çıade buıuıi koa•t•ala 
ra devö:lm edilmekte olc'u;a 
bi ı dirilmddedtr. 

Yarın u !DU mi topl111h ya 
pı"cıkhr. Havu •j aıı iııi · 
Jiı dele ıelerinin aldıkları so11 
t•li•ataa pek 1akıada ltG•üa 

tarafla• c 1 kabul edilebı lecak ı 
bir uzlıfmaya vardmHıaı 
ümit ettirE cek bir mtbiyette 
oldueuon ve iı;gilterea in Tür 
kiyenia talebi nçb"le Boi'•'"' 
Jar ~ o:nisyonanua ~kald:r.lmı 

ıı So 1yet hup gemilerinıa 

harp uaa11nda Beiulardın 

ı~çiıiae dair olarak Sovyet • 
le· ce yı p.lan teki f iiıer iade 

de bir aıdaşaıayı kal>ule •m• 
ne . ul Jaduğunu ve Franıııla 
un g ·ltere ile Sovyetler ara 
aınd ı ki muatakbel bofular 
mu1 veleıi cerçeveıi içinde 
mütd u hil ani · ş ınalarıo tatbik 
na a t nokhiauar ayrılıin ı 

g ide u~ı-e çalış' ıiını b:ldir · 
meHedir. 
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FINDIK 
Karadeniz 
Rekoltesi 
4!3,000 .ooo 
KiLO 
Trabzon m1ııtaka,ı 
14 milyon luio .• 

S ıyıa Üç6ncl Um•'l.i Ma · 
fttt ıamız T•hıin U,e i• ,. 
ıile fındık relıolh. _ •iı.e -
la ••• ltlr ••1et bra~aaaa 
teı'>ıt edil•ittir • 

Üçü11ci 11mu•i •lfettiılik 
l.tııat mitaYiri ba1 Saffet 

fındık mlUebuaııı NJ Klzi• 
•e ıebrimiz Borsa kom:aeri , 
Tıcaret odaaı reiıi Ye baı .,e 
ikinci kitipleriade• •lirekkep 
bir beyet Hopeye kadar ıi· 

. derek yıeni fındık •ı b111IG 
hakkında etraflı h.tkilder yap 
tıktaa ıo··ra Gireaoa •• Oı· 
du bı.yaliıini de ıezeıek ,eai 
mahıul rekoltui iizeriacie tet· 
kikat J•pmı~ard11. Da1daia. 
maıa aö ·e Trabıoa muatakı ıı 
yeni mabıul rekoltui oa d6rt 
milyoa, Gıruon YiJiyeti yirmi 
bet milyon, Orda altı haçak 
milyon ki!odar • 

Heyet Hop• •ınt-k111aa 
kara yo!uyae ıit•İf Ye din· 
mliı. e.,•elki ı k11 • Eıe Ta· 
ptlrile Ordadaa ıebri•ize ıel· 
mittir • 

=== 
Almanyaya 
müstemlike . 
verilmedikce 

Anfo§ma kabul d~gil 
An•arcı l '4 - Lontlratlon 

memle•etin• J6n•n cena•i 
alrilr.a birleıilt tleoleıleri md 
tlalaa baleanı Royl•r oj.,neı· 
na nafua!a ;,,. lia mo/ao/ili• 
ce Alman yaycı m6atem/ilıe 
olaralt Alrilcatlo manaeiı 

lopralı lıoaileri o•rilm~tlr/cce 

6a mem/elıeıle m•ılila11ne bir 
onlaımanın tl:ıimi tenailel•r 
nin atılomıyaoalına ianaat 
fdiriltlitini ıl1ltmiıtlr. 

Alman İtalyan nlaşmasıl 
Berlinden Romaya biı heyet gidiyorl 
Aakın 14 Bir rıkeıi Alm n Ü y'eti Ronı ·.ya ıelmtftir· 

O :•re ('ıett1.ni11 Roınad1n aldıiı ba '1ere gÖ"e bu heyet hızı 
tekaik m ı'eleter hakkında bir •nl J1 fıD' yıpıim ·ıı iç·n müıake· 
rel~rde buluaacak ve Alman ihlyaa g enel kurmayları arn.ndıki 
mulranlenameler laakkıada 16:ü1üleccldir , 

i ng· ı ;zıer fılistine asker tayyare 
sevkıyatına devam ediyorlar! 
ı4•*er• -14 Frtt.1 " • Uı tr~ Jı i ••olııyalına ıi•oane 

•tlil•••teılir. E •••" F. liet 'na• on 6 r ta6ar •ardır, A •rice 
niaon11 tent&n İf;n mot6rlri lııı'lar lai cum lnbarları m•,oin 
lıılaal O• m6him milttartla Tayyare baluncluı alccaktır. 

ltalya askeri manevra yapıyorl 
Ankara 14-Aıoıtoı ıonl•randa italyıaın cenubunda mühim 

aalceı i maaaYrılar yapıl; C"İ' Roınadın bildirilmektedir . 

lngiltere mısıla da anlaştı 
Yalnız süveyş kanalını i şgal edecekler! 

Aakara 14 - Mııır ile iaıilızler arı ıında 1910 aolıtm•
aıaıa ayni bir anlaftU yapıldıj'i Ye ingihz itiı linia ıüveyit ka-
nah mıatıkuıaa münbaıır kalac ~ i• kabired n bildirilmtktedir, 

Amerıkada sıcakdan ölenler 
Ankara 14 - Am!rilıaJcı laarar~t tlalf .. aından ö!enl~rfo 

ıayı11 6:n b~ıya~ Hltuni bulmuıtur. 

Yeniyol 
Yeni 
Harflerimiz 
Geldi .... 

En küçük puntodan 
en büyük puntoya ka· 
dar yeni harfierimiz gel· 
miştir • Matbaamızda 
gündelik intışar için ge-
reken hazırlıkları ya. 
pıyoruz. 

Yepyeni 
Harfleri 
Ve yeni 
Şekli le 
Gündelik yeniyolu 

b~kleyiniz. 

Bay Saffet 
Bir müddetten beri şehri· 

mizde buluun üçürı cü umumi 
•Üfettiılik iktiaat müııviri 
b Y Saffet dün 11bıb Erıa· 
ruma g tmittir 

Az. Üz 
Fare hastalığı ... 

G~çenlerde f uca h!stalı • 
i111dat1 iki kiti kıybettik. ••· 
yan Tabıin Uıeria emirlerile 
yapılan bir f o plan tada bu 
6nemli muele de komaıalG'u, 
o~ba koauıulıcık, .. rerekea 
ted '3irler ılı11acıkh. Y ala1ı 
bu uiurda ~Jınan tedbir bele 
d iye tarafındın iliç dağıtılmıj 
olm· 1 Dd•D ibuettır f IJitliiı• 
miıe ıöra b ·rkıç ~ün evvel 
yi.na bu menhus baatahkb 8 
bır adam dıbı ö!müştür. Şu 
halde fareler ölmemiı•ir. 

Elbette ölmemiıtir, çiiakG 
fare yuvaları duruyor : 

Ful'unlar, bakkıl dlikkla• 
ları, fındıkkıbaiu depo!'" J 
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DÖRDÜNCÜ DERS 

Ulaılar ancok ba ıaret. 

le. z~rl it bir ooziyet içinde, 
ıuçlulderi yenebilecek bir zin· 
de, ıeıini dayarncalt bir kuo· 

t Gazeteler arosınd~ ~~ 
Ak a raıiaocular'• 

gör. ya ları . 
Yeniyol - Herhalde bi-

zim Soiakıuya ıidip g•laek 
yolunda bin türlü kavitlcre ta.: 
bi tatulaa ıofö·leriakinden 

el oe m•ocadiyet olaralı 
kendini 6Ölfer bilir. 

1 çok deiil ! 

lnıanlar. lek telı btıluldr 
(ı zaman d ferleri ııfırdır : 
lhtiıaı, ilim ve enerji ôa • 
kımmdan oe her bakımın· 
dan ıaydıfıı:nız voııflar y k· 
ıek bile olıa ; Bu oaıtfları 

ekıik, fakcd birleımiJ inıan 
larrn teıkil eltili kütle 
lıarıı11nda büyük daoa11nı 
yürütmeye imkan bıılama:zlar. 
Onan için hem politika, ltem 
ekonomi bakımından ayrı ay-
rı kıymeti olan lıu r.oklayı· 
bilhaHa ıoıyal bakımında~ 

n karanl,htan en aydınlı a 
e'! kötüden en iyiye, en ge. 
rı el n en ileriye •itmek id. 
dia oe daoaıında olan bi~ 

t.urlt.ler, daima ıöz enüntle 
tutmalıyı:ı, yüreklr.rimi~ da· 
~ma bu inançla ı;arpmalı, da 
ıma bir o beraber olmalıyız. 
Ulusal birlik en büyük: 

ya§ama şartıdır 
Bana t;ok yerinc/e bir ör. 

nek olarak - baıka bir derı· 
te ıöyleeitim ~ibi - ıaoaı 
it;inJeki almanyanm vaziy • 
tini BÖ•terebilirim , 

Saoaıta almanyayı mat· 
lop ecien •ebebler it;rnd• en 
mühimmi olaralı, ıavoıın de· 
oamt eına•ında Alman')'artın 
iç idareıinin göıtertliği ıar· 
ımtı oe kı:.rtafalık oe o :z:a· 
manki par/cmanter hüla~me• 
tin al •al birliği bozan hare· 
ket/ere korıı koyama)lı,ını 
anlatmııtım. Şa halde bir 
deolet , teknik it voeti , len 
vaııtaları, oarlıjı ue •kano • 
milı k vveti ne olur•a •lıun' 
bir harbi yüz aldı•' ile ba • 
ıara bilmek için, bihin var· 
iıklarının birlık olma11 •e . 
rektir. Lir harbi boıacılıara. 
bilmek İfİn elzem ~lan ba 
aynı ehemmi)'•t oe lcıym ıle 

kendiıini 6faı kabal eıtiri)'or. 
HaUô. ıimcli, bizim ir;ind• bu 
lunduiumaz oaziyet •ibi ; 
kurtal~ı. harrıluı oe koruyaı 
balumıarınd"n her ıeyi ')'O • 

lan~a .gid~n bir Jeold ifin 
dahı 1 ılerıyc Joiru kazanı/· 
mıı mnafeleriıı mahafaz.a•ı 
için, •luıal birlik en büyük 
)'Dfama ıartıdir. Kökleııirme 
~olunda bafandoğumu:. Türk 
ınkıldbının dcrinlıği oe ehem• 
miyeti, it;ınde ba/unduiuma~ 
~ün için , hu ha) et ıarlını 
m uhimleııiriyor 1 

ltalyada koıı. u 1 'zm 
ağacı yeşerirken 

Evet, İtalya lu lıarıııklıJ,. 
lar içeriıİııde -idi, parlaman· 
ter Jcolet bana bir çare bu· 
l~"!'iyordu. Ba ka)'noıma içe· 
rı11nde1 bal beyennameıinin 

telkin "ttiği ıekilde, sınıf ih-
ıiialı >o,:;mak oe iktidar me 
vkiini el almak fikri iıçi 
ınıfı araıında gittikçe kuo• 

11etleniyor. Parlamenter defJ· 
let, nizamı teıia edilecek oa· 
ziyeUe dei,ildir • 
O .ı:aman boıta balanGnlar!n 
haleti ruhİ)'tıini •ôıtermelc 
itibarile anfotacaiım fa oaka 
fok JCl)'llnl dilckattir • 

- rJu ı ı ı-

A - Elektirik tarifesi : 
ç.-a ücreti yDz kuruştan el· 

liye iadirildi,. 
Y - Bizim elektrik t ri · 

fesi de deiitecek aım a ace · 
leıi yok, hele atadan bet on 
ıeae daha reçıin ! 

A - Halin f aydaıl • 
Y - Bir. an\atmad1k, bel· 

ki · ıcn anlabranı 1 
. Kurun - Oteller için te· 

mir.lik huıuıunda bir proje 
bar.arlanıyor .• 

Y - Demek, otelleıia te· 
miıliii de k il ılac k bir 
muza imiı ?I 

Kuran - Milletler cemi· 
yetinde olup bitenler., 

Y - S•n biliyoraun ıöyle 
de biz de öjreaelim ! 

Cümhnriyet - Afi j me· 
ıeleai .. 

Y - Bir sıürültüdür gidi· 
yor ma ne olduğnna bala 
aahyamadık l · 

c - ltalya montröye ael 
miyecek .• 

Y - Barı u da merak 
edca yok yıl 

C - Fena misaller •. 
Y - marifet iyisini bul· 

mak ve ııiılermektediı 1 
Açık ıöı - D.-nz'r davu• •. 
Y - Her ıün bil' meıele 

çıkıyor, bakahar bu pmncin 
ta ı da uaııl a ıklanac k?I 

A - Sebze hali geni liyor . 
Y - Mer k etme, biıde 

darı d yok l 

iman ya 
Avusturya ıle 
Bir anlaşma imzaladı 

Düll Almanya ile Avuıtur · 

ya araııDda bir anlcıma im 
:ıalaaauıbr. Neır olu!! n met 
niae göre bu nlaıaıa muci· 
bince Alm n hükumeti Avu · 
turyanıa tam hakimiyetini 
t;aıaıakta ber iki bü~üme.t 

diier taraft mucüt iç iy sa 
ıtatüıyüoü o hükumetin dahili 
bir işi olarak telakki etmek· 
tedir. Ve bu iç ıiyas i ra ve 
doirud n doiruya nede bil-
vaaıta hiç bir müd b le ve 
tc irde ~ulunmiy; c klardır , 
Avuıtury hükumeti Avuıtur· 
yanın bir Alaıan deYleti oldu 
aunu ilin eden prenıipe uy· 
iun olarak mevcüt genel ,;. 
ya11 nun bilhassa Almanya 
müvıc.' huındaki iıtikıımetiai 

muhafaza edecektir. Bu vcıi 

yet Roma protokollaranı ve 
Avuıturyanın İtalya macariı 

t n k'nş11ıad ki durumunu 
deiişf rmeyecektir • 

~1aç beraberliği •• 
lstanboldaa gelmiş ol n 

milletler arı _şı yoiu l v fut· 
bo!cuları ile kıımeır mıllt4!1er 
uası kadromuza dı hıl bir 
talumımır. aruında dün yapı· 

lan maç Üf üçe beraberlikle 
tic le; iıtir , 

(YENIYOL) 

oğazl mes lesi .. 
Ank rs 13 - Havaı &janılaın montrödan bildirdiğine göre 

Tevfik Rüştü ar ı konferansının umumi celıuinde it lyanıa. 
koofrana iştir· k etmekten im tin etmuine kar ıhk olar k 
müsıtakbel mukavelcnamenin on.fraoıt h zır butunaııyan de•· 
letlerin imı sıaa açık buluadurnlmı;ması konfr nıta bir anlatma 
eldP. edilince muk vele t tbikataaın evrenıel olm11ının ve Tür· 
kiyenin müılakhel muk Vl'.!le pre.nsipleri için de btiy'-ceii mem-
leketlerle mümasıl t laşm lar akdine aelihıyettar bulurmuınt 
istemiştir . 

Alm n - vus urya. anlaşması 
avrupa ve merikada muhtelif 

akisler yandırdı .. 
Ankara 13 - Alman • Avaıturya anlı mut avrapıda ve 

Amerik da muhtelif aki,ler ayandlfmııtır, Franılz i•zetelerine 
göre umumi intiba büyük harpten evvelki tuzun yeni F1aıı1aııın 
karşı koyam,yacağı bir mer"eıi avıupan1n yeniden teıekkül et· 
tiği merkezindedir, imgiliz diplomatik muh fili bu enbşıtAa bak· 
kında oldukça ibtiraılı d vr nm ktadtr , Amerika mehı fili ic e 
bu nh•şmanın ea tehlikeli k rışıklık el imı nlaıındın birini or-
hdan kaldmld ığı k naat1ndr. dır , 

oğazl r 
veFr nsa 
Boğ dar konf ranaınd mu· 

htelif delegeler puruzlu me· 
selcler üzerinde hük umetlerile 
tamaa clm2k üzre montrodan 
ayrılma lardır, Umumi toplan· 
talar puuteıi yeniden b şla

n c ktır. Fraoıa hükumetinin 
akdeoiı anlıımaaını feıhetmi§ 
ol ası bazı Fraa11z gazetele. 
rince bu kararla j tibd f edi · 
len neticenia tamamen kıi 
elde edileceiinden Franaanın 
infiradına ıebeb olac ğından 
korkulmak.ta ve fıantanın al· 
mıı olduğu bu k r ra rağmen 
iniilterenio balkan memleket · 
lerile birlikte akd nizdc kar· 
ıılıkh yardım nlışmalarmı 
ida c etlirec~ğini s om kt • 
dır. 

• •• •• 
ınonu 

a pn a 
Uçuş harekt tleri büyük 
alaka ve muvsffakıyet 

içinde geçti .. 
lnönü kampında u~uşlıır 

başlanma ı münasebetiyle düıı 
aabeh büyük bir tö ren y pıl· 
mı ve törende iı:ıönü kua 
b ıı balkl klmilcn bulunaıuş· 
tur. Eak'şehir hav okuh.ande 
t bsilde bulun n ilk kadın 
tayynre ci b yan Sabıba ğök· 
cen tayyare ile İtönü ıırtls· 
rında yükt1 ""k yelken uçuşları 
ve iıtanl ui , buın izmir, k•r 
ıt i, ad na vt:, ankarada ye· 

· tişen tü•k kuşu üyeleri pla· 
nörlerle ııçrama haraketleri 
yapmışlardır. Köylü ve b lka 
par~şüt tecrübeleri iÖ terilmiw 
b y n yıldıı: . 600 ·metreden 
yirminci altayı11nı yapmıştır, 

Meyd Dl çevreleyen h ı.Ik y • 
pılao uçuwlan göıülmemiı bir 
ıeviaçlc alkııl mışl rdır, 

Bakır madenini 
İ§lctmek için., 

Aok.r I 3 - Etibankca 
işletmesine k rar verilen kı· 
vr.rs11kana bakır mı:denl rinin 
j letme tertibatını hazırlamak 
üzre hir f eıı heyeti ~nvar 
kany gitmiştir • 
Japonyada ıdanı edilen 

15 zabit 
Ankara 13 - Japonyada 

ıeçea Şubat !ıyaııına iotir k 
edenlere!! OJı bet z bit jdam 
di}1DİJlerdir • 

Gündelik: 

YENiYOL 
Artık gün mu~leıi olmuf · 

tur. Şekil , mahıeviyat iıib•· 
rile y•pyeni bir çehre arzccle 
c ek, Doiu illerinin köylere 

·uortncava kadar her türlü kal 
kanma haberlerini he~ •abah 
Bize ,atiucek olan 

Yeniyor u 
Sabıuız.lılıla bekleyiniz • 

Gündelık 
Yeniyol 

loo paraya aatılacak , yıllık 
A'>oneai 750 iluıuı 

olacaktır • 
Gündelik 
\eniyol 

iliu fiatlorında da büyük 
tenzilat ya pm ı kta , i in s tar 
fiatlarıa1 on bet kuruş tan beı 
kuTuşa indirr.aektedir • 

---------------------~-G Ô R ÜŞ l ER -.,,----
Düşkünler 

Gt!ce ... E•e henüz ıelmiş · 
tim. Saa.t onbir radoeleriode .• 
Her tauf derin bir ıesıjzlik 
içinde, pencerelerde ıı•k yok. 
Şu anda herkea ıünün yor • 

goo lukleaıuden uzak, yı. t•iı • 
na gömülmüı 

Birn ıonr= duyduğum cı 

ler ben i pencereye ç~kti . Bir 
de baktım ki yaka p ça açık, 
biribirinin koluna girmi iki 
ıer eri ; bağıra b aua. plı 

pl ı ıöyleDerek ciüıe kalka 
ilerl ıyorlar. Öyle piı ıöyleni -
yorl r ki, .• 

Ter düfe bakın ki bekçi 
de meydanda yoktur. Ve on . 
l r bu ıefer ycyılmış afıızlarl 
nın gevşemiş scşlerile : 

" Aldarma, çekilir gelenler 
ba~ 11 diye , 1'uya şukı ıöyle 
yip , kendi eılerile kendileri 
meatc;larak bir köşenin döae· 
mecinde kayboluyorlar .. . 

*** 
Birkaç r.amaadanberi ae si 

udaıı kesildi aandıiımız bu 
ipıizler yine bıt kaldırdılar. 
her halde defalarca nar ye 

üfürlerini dinlediiimiı, bu 
birkı:ç kadeh içtiler mi, kco 
dilcrini liyüıel ı oao bcyioıiz 
leri tekrar diolemiye heveali 
olan\ ız yoktur Bu, balkın 
ictır batını bozan düşüoccıiz 
lerin, herhalde kendilerince 
pek yanık ve tesirli o1aa 
akortıuz ıe ılerini aı tık bütün 
bütiia kesmelerini bekleriz. 

O. Seboıi Ertan 

r----- ---......---
\ SEV İŞTİ 
1 BU ön Om 

Edebi Büyük Rom n 

} Yn: Darma, Türkmen o~la \ 
( _ ( 38) _) 

Bunlar ola2an şeyler .•. 
Sedat birşey öylcmede11 

çıkıyordu. Yılmaz arkası?!dıa 
ıeılendi : 

- Sedat p t ncerenia ya • 
nıada p ra v r. al da o kak · 
cian öteberi ı tın l... bugün 
üç kitilik bir ziydet vereyim 
bari. l'!Dİ de davet ediyorum, 

Saiaenin ağır bir uykuıu 
vardı, hali Yılmaz n kolunda 
horul bo1ul uyuyordu. 

Sedat yavaı yanı kendine 
gelmifdİ. bunu bot görmek· 
dea baıka çare göremedi. hat 
ta Saime meselEainin bu u -
retle müebbeten k paomaaın 
bir dereecy~ kadar memnun 
da olmuştu. 

Sokakda öteberi şahn allt' 
ken epeyce ıecikmiıti. Odaya 
döndüğü r.aaıan orada nime 
den baı"a hir de yabancı er· 
kek gördü. Ytlaıız " ar· 
kadaşım beni görmeğe gel 
mitdi, tabii y~meğe alıkoy 

dauı. ı~valh Sedatciğim ıen 
açıkta kald'n kusura bakmaz· 
ıın. ne yapalım t liine küı • 
dedi. 

29 
Aneden Yıldın mektub 
Yıldızciiim. 

0Avetimi kabul ettiiia 
için ıana teıekkür ederim. 
Pederinın bu k.111 bizde ıeçir· 

eie raza olmamaıından, üç 
ay miaafirıiii far.la &örmeıiu 
den k orKuyordum. ben ve 
aılem bu lütfü ıçin kendisine 
çok teıekkür ederiz. ıenio 
ıçın bılsen neler bazırl dım 
·~ am üç .. ylık bir e&lençe proi 
ramı tertıp ettım. geleceiuı 

zam oa iple çe iyorum, ber 
ıece yapra l~r ciök.ijtürken 
m.bzun oluıum, bu sene « J.ı 
yaklaiı) or, Yaldız aıclccek » 
diye ıevitcimden içim içi e 
ııimayor. Du kış ı~ia daba 
,.mdı deıı tam onbeı b.loy 
davetliyiz. li b m tiyatı oda 
bir loca kiraladı . ı Tuvaletimiz 
içın yıjın yığın kum ılu, el 
b: ıe modelleri iCbi'ttim. Gör 
s en ne cıci ıeyler var ... 

Sen ş\mdiye kadar köylü .. 
lerin güneşlerde yanmış, ıüı. .. 
garlarda sertleım iş meıin gibi 
yüzlerinden, ıut, çatlak , ka 
ba ellerinden, ıülüoç kiyafet 
lerindeo baıka birıey görme · 
din. Buradaki in11nlartn ıiiıü· 
nü, z r fetini gö: ürıcc kimbi · 
lir nckadar pşır&c kıın ? 

Hele o J n ok dar güzel ki 
günlerce uğraştım, hemen he• 
men kendim döşedim, 

Bir büyük ümid ve aı ~um 

var ki onu da yumurtlımu • 
um rahat edeaıiyeceiiaı. bu .. 
rada tabii birçok güz.el, ~arif 
ve z~ngin gençlerle toınııacak 
ıın ... Elbette onl rdan birini 
beğenir ve ıeveıaio .. . ğür.el 
ye zeki bir kız olduiun için 
h ııagisile iıteraea evlenebilir 
\n. bu ı yede bir ebirde 
ynşnmış ve rtık birbirimır.den 

ayrılmamı o 'y ruz. 
Günden ıüne rt n sabar· 

ıı zlı~ın bütüıı ateıile yanakla· 
randan öperim. 

Ayıe 

- Arka11 ,., -
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Habeşi tanda İtalyanlar 

Ankara 12 - G•nerel 

Garaıiyan1 Adiaab bada bu· 

Juıum elçilerden bu elçilikler· 
deki telsizlerin fa hyctlerinin 

tadil edilmesin• istt"mittir, Ge· 
ç .. nlerdc Habes:sbnda bııbeş
lcr t ~rafrndan öldürülen ibl· 
yıo tayyareci zabit ve asker · 
lerio s yuuoın dört olmayup 

' o'l dört olduğu Roınadaa 

resmen bildirilmektedir . 

Türkiye - Yoğuslavya 

millı maçı 

is~anbul 13 - ishnbulda 
yapılan Yoguılavy& Türkiye 
milli maçı üç üçe beraberlikle 

neticelenmiştir . 

Amerikada 

müthiş 
sıcaklar! 

Ank ra 12 - Amerik"da 
debşctıi bir hararet hüküm 
siir~c. 1 tcdir , 

Bu gü!7e kadar öletıleria 

sayısı 375 şi bulmutlur . Bu 
yüzden ormanlarda yer yer 
başlay~n yııınginlar binlerce 
bektarhk anzıyı kül etm:şlil'. 

Yüzlerce hayvan ıusuzlukhn 

ölmüştür . 
170 b;nden fazla çiftlik 

basıldı sıçak dalğasınd n ta· 
mamile yanmışbr . 

Peynir kontenjanı 
Ankara - Fravsa 19S6 

ıenesi üçüncü üç aylık devre 
için Türkiyeye yüz kt!nlik 
peynir kontenjanı vt:rmiıhr. 

~ 

[YENIYOL) 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 
SiYATİK 

afnları Teskin 
ve iz.ale eder 

H ~r eczanede arayınız. 

Gayri menkul satış artırma ilani 
Mahallesi Şokağı 
EsTak sira mağazalar 

)) )) 

)) )) 

1 1 

1 1 

' 1 

1 1 

' 1 

1 1 
)) 

1 

1 1 
ıskendtrpaşa Hekdi ye 

bahçPsi 

Nevi 
fistü kismi ardiye 
alt kismi maza 

)) 

t 

' 1 

' 
' 1 

' 1 Dükkan 

M.n. 
113 

114 
1 15 
116 
117 
118 
225 
229 
230 
231 
147 

DEFTERDARLIKTAN • • 

K.MU. 
1800 

1750 
1750 
1750 
17 )o · 
1700 
1500 
15o'l 
1500 
1600 
700 

Taba si 
Ermeni 

' 
1 

1 

' )) 

)) 

)) 

)) 

' ' 
Yukarda e"s1fi saireai yazıh gayri menkulittn mülkiyetleri P't'n para. 
artırm•ya çıkarılauştır. talip olanların vür.de vedibuçuk dibo!itolarile birlikde 
gücü Hat ondö tte ddterdarhkta toplanacak komiıyona muracaatları . 

u~ satılrn~k fjıere 
'18-1-9'!6 Sah 

1-4 

Mahallesi 
Gayri menkul satış artırma ilani 

So. nevi ve mü~temilatı M.~ro Kiymr.ti mu T 
Lira 

Kasımağa Lezki ve sira Altkatta üç maza ve 129 
mazalar arkastnda taşlık çe~me 220 8000 Rus 

ve vası depo ikincı 221 
katta bıri büyük dığeri 222 
küçük ardiye ve küçük. oda 

ile blr salon ve hala iist kat 
ta üç oda bir salon ve haJa 

DEFTERDARLIKTAN : 
Yukarıda evsaf ve s1iresi yazdı gayri. menkuJatın mülkiyeti peşin para He 

ve kap.llı zarf usulile sat lmak üzre artırmaya çıkarılmıştır. talip olanların 
yüzde y~di buçuk temh at JUPktup veya nıakbuzlarile tt·klif makbuzlarıni ha• 
vı zarflarını jbaJe tar;hi olan 31 · 7 - 936 Cuma günü saat 14 de kadar def• 
t~rd1rlikta miiteşekkll koınisyona tevdi etmeleri • 1- 4 

Mina Fo Barnhelm 
YAHUT 
kerhı Talihi 

nrzrı 

F roylan - Bu yüzü~ü ben 
takrar r.layım ba bu yüzüğü? 
Bu yüıüiü" 

Fontelbaym - Evet ço1ıl: 
ıevgili mina, evet. 

F roylın - Bu yüıük se • 
~ebiyle beni güceodırmek mi 
ıateyorsunnz ? 

F ontelhıym _ ilk defa 
hkdim etmekte olduğumu 
f•rz ile bu yüıüğü benim elim 

~~n. ~hnız her >kimiz.in hali 
lrbırıae mtı.~i o1muıtur. ~u 

•eb,pte kendimizi bahtiyar 
~tlikki ederiz. utık kendinizı 

•btiyu ı1ymıyor muıunuz ? 
B"ı t'mdi artık birbirimi -

zio küffü olduk. küfüJük fı~ 
aşkın en eyi baiıdır. buna 
iııaoını:z. ıevıili Mina. ( Yüzü· 
ğil takmak için elinden •utu · 
yor) 

Froylan - Nasıl ? Zorla 
ml bay binbaşı ? Bu yüıüiü 
tekrar bana aldırmak : için be· 
nı tazyik etmek isteyen kuvvet 
:zor olam ' Z. Zuınediyorsunuz 

ki benim yüıüğüm ekıik ? 
O, siz tabii görüyorıuauz (k< • 
di yüzüğünü ~öıterere~) be· 
nim bir tane dıba vu ve 
1;z·nkindea farkı yok. 

Fraaziıka - Eier ıala • 
nydıl,,, 

F ontelbaym - ( F royla -
nıa elini bJrakar•k) bu nedir? 
ben işte F roylaa Barnbelmi 
görüyorum lakin anlamıyorum 
( ıiz Dulanıyorıunuz ) ııyıa 
bayan. Bu ıözü ıiıe kar,, kul 
landığımdan del•yı affediniz, 

Froylaa - ( Tabi seıi 
ile ) Sözlerim ı•zi ıücendirdi 
mi bay binbaıı ? 

F otelbaym - lıbrap verdi 
Froylan - ( TeıirH bir 

tarzda ) öyle deiil Fon tel • 
baym beni affediniz ıİyın bıy 

Foilt •lbıym - H• bu em 
niyetli ıea bana söyleyor ki 
ı :z kendinize geldiuiz aayın 
bayan ve beni elan seviyorau. 
auı. mina. 

Franziaka - ( •iııadaa 
kaçırarak) hemen bemea ı•· 
ka uz ıyacaktı. 

Froylıa ( Hakimane) rica 
ederim Franziıka. Sen de bi 
ZİID oyuıumıucia arıya gir,..e 

3 Sayfa 

pulatanede tütün anbarı 
inşaat eksiltmesi 

İnhisarlar başmüdürlüğünden 
1 - Pulatanede yaptmlacak 121,187 Jira 8 l kuruı bedel 

ktşifli bir yıprak tütün ambarı kıpali zarfla eksilt eye ko· 
nulmuıtur , 

2 - Ekıiltme 23-7-936 perşembe günü saat onbirde İs• 
tanbul kabatıatta inbiıarfar levH'm ve mub yaat ıubeıindeki 
alım komıiyonunda yapılacaktır , 

3 - Muvakkat güvenme parası 73o9 lir 39 kuruşdur. 
4 - mürıalcaaa evrak1 606 kuruşl inhisarlar umum müdür· 

lüiü inşad şubeıinden alınabilir , 
5 - iıtekliierio ihale gününden en az üç gün evYel inşaat 

şubeıinf' gelerek aafia vekilctiaden aldıkları fenni ehliyeı 
vesikaların• ibn zla münE k11aya girebileceklerine dwir al caklart 
veıika ile teklife ait kapala zarfları ihale günü tzm saat onR 
kadar ıöıü ieçeo komıiyon reisine makbuz mukabilinde ver· 
meleri lazımdır. 3-4 

inşaat e·ksiltme temdidi 
i~HISAULAH BAŞMÜDÜHLUGUNDEN: 

Pulalande yaptırılacak idarehane binası inşasına istekli çık 
madıiıodan eksiltme müddeti evvelce ıliu edilen şart ar dairesin -
de 29 7 936 çarşamba günü sut on heıekadar uzat.Jmışhrı 
Zuflar o gün aaat oıı dör de kadar verilmiş olacakbr, 
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KA5E . 

NE-O KAL Mi NA 
1#! KELVİNATOR 

Soğuk hava dolaplarının 
936 modelleri gelmiş ir 

Bu ıeneki modelin rekabet kabul etmez surette 
bir fnk•lidelikle imal edilmiştir . Gösteriş itibarile 
EN AS R 1) şekilde ve ( G AY E T SA G LAM 
Oiduiıınu müıterileıimiz ilk bakışta anlay~caldardtr • 

Bu modeller ebat itibarile çok kullınışh ve pratil:tiçin. 
deki raflar her türlü maddenin muhafazaa1 için düşünül· 
müı , beaap eclilmit ve öyle yapılmıştır . 

En müke-mmel soğuk hava dolabı almak 
için ha§ka markadan sakınmak ve mutlaka 
C KELVıNATOR ) almak kendi) 
menfaatınız icabıdır • 

rabzon ve doğu iJJeri acantası . 

Pulatanall Kardaşler . ' . 
F ıaoziska - (Yan tarafa 

çekilerek ) Artık kifi deiil • 
mi ? · 

P'roylan - Evet. kadına 

mahmus bir gurur beni ıoiu1< 

ve inatçı etti. bunu bırakalım 
beni olduiumd•a gcyri bir 
halde bulmaf a biraz müıta • 
bıktınız. Ben ıi•i bili sniyo 
ram Telbıym. bili ıeviyo~uır, 
likia billk"ı,, 

Fontelbaym - ileri gitme 
ıe•ıili Miaa. ileri 1 ( Elindea 
tutarak yüzüiü te"rar tak -
m•k iıtcyor ) 

Froyl•D - (EliDi çekerek) 
Bilikiı o yüıük kat'ıycn olli • 
maı.,, 

Kat'iyen ne düşüDüyorao· 

auz bay binb•ıı ? Z1noeder 

.em ıiıia feli"etiniz siıe kifi 
ılı burada kalmahııaız. ıize 
olıc:ık olen tarziyeyi cebren 

almak iıtiyou unuz ıen böyle 
acele ettikçe ben söyliyecek 
başka bir ıöı bulamam. c•b· 
ren almak iıteyiıiniı bu çek· 
mekte olduğurrnz. harikulade 
ıefaleti s'ze iftira edenleria 
baıında p•rçalamak içindir. 

Fontelhaym - Ne düıün· 
düjümü oe dedığimi bilmiye· 
rek, öyle demiştim. hiddet 
ve köpürmüş bir öfke bütün 
ruhumu bulutlandırdı. Aık 
bizıat bir aaadet ıııiı ile pa • 
rılday&;n parlak bir gün yara· 
tamıyordu. Likin kııını gön .. 
deriyordu. Fakat merhamet 
biz .le tekl ı fa zce tekiıüf eden 
muzli keder bulutlarını be • 
men d ğıttı. ve bütün rubı,. 
mu tazyik edeıı geçit ) ollau 
na baaup l"rdt. rikkat ve 
nez ket1m tekrar inkiıaf elti. 

- Arkası var -



sı- ır ti eks;ıtnıesi 
Askeri s. tın alma ko"llisyonundan· 

Er~urum mıı tahkem meokı kıtaat ihtiyacı icirı ( l So ) bin 
kilo •ılır eti kapclı zarf uı lil• munakasayıı ' konulma,tar • 
lhalui 21-1 -936 tarihine müaadif salı günü saa. onbird-. . 
dir · Taliplerin ,artnameıi ğôrmek tizre her 6Ôn komaiyona 
muracaatları mlİnaha aya idirak edec~kleri J 125 lira teminal 
mektr:.plerile o~ kanunun 32-33-34 madclelerindende yazılı 
olJoıu oeçhil,. teklif mektapl~ri ihale aaatından bir ıaot eouol 
Erzurum •rJtın alma lcomİ•yonanl! m.ıracaatları. 4-4 

inşaat e,ksiltmesi 
Ağrı halkevinden: 

Ketif bedeli 18356 lira 33 karuş olan Ain halkevi int ıb ka 
pala zarf uıuli ile yirmi beırün müddetle eksihıa~ye konulmuttnr. 

Muvakkat temi ah 1.377 lirad1r ibale1i 31- 7 -936 cuma 
rinü uat dörtte ağra b~lediycıiade halkevi iııt••t komisyouu 
tarafından yapılac ktır. 8 - J5 - 22 - 25 

Erinıiş sadeyağ eksiltmesi 
A:skeri satınalma komisyonundan : 

l - Tr bzond ki kıtaat için 9500 kilo erimiı aade y i' 
alınıcıkdır, Tııhmin bedeli 931'1 lir dır, 

'2 - Şartoımeıi bcrgüa aatan alma komiıyor.uııda parısız 
ol ra okunabilir, 

8 - Ekı Jtcoe 17 temmuz 936 tarih ve cuma JıÜn6 11at 
OD ltıda Trabzon kalesindeki garniıo11 binasindaki aıkeıi sıtı• 
alma lromiıyorıunda oJ cakdır 

4 - Ek it e kap la zarf uıulile olı.cıkdır 
5 - Muvakkat teminat 698 lira 25 kuruıdur 
6 - Telı:lıf mektublın 17 temmuz 936 cuma srünü uat 

oa beıe kadar satın lma komisyon reiılitine verilmit olacakdır 
Bu auttan sonra mektuplar kabul edilemez 

1 - Şutoame iıtenileo ve•ikalar muvakkat t.:minatın 
oknulduiu nrf içerisine lr.onıdmuş ol cakdır 1 -4 11- 15 

Un eksiltme ilanı 
A6keri satınalma komisyonunrlau: 

1- Trabzondeki kıtaat için [ 256 ] ton un alınacakbr. Tah· 
min bedeli ( 39680] liradır. 

2·- Şaıtoamf sı bergüa 1atıaalma ko ıi~ onoadan kanunun be· 
şinci maddeıi mucibince aldmlabilinir. 

3 · Eksiltme 27 7- 9~i6 ta. •e panrteai guııü ıaat 16 da 
Trabzon k leaiade ga.nizoa biaıl'111dıki ıakui 1atınalma lı.o· l 
misyonunda olacaktır , 

4- E.kıiltme k pah zaı f aıulile olac kbr. 
5 - Muv kkat tem it at ( 2976 ) liradır, , 
6 - Teklif mektupları 27-7 936 pazartesi günü sıaat 15 şe 

kadar ıatcnalma koms"yon rciıliiine verilmiı olıcakbr. Su ı at· 
tan ıonra mektuplar kabul edilemu. 

7 - Şarbıame rsteııilen vesikalar muvakkat teminatın ko,111· 
duju zarf içeıiı.ne ko11ulmuş olacaktır. 

11 -- 15-22 - 25 

'-------ı 
Süt yoğurt eksiltm si 

Askeri satıcalma komis' onundan : 
j 

1 - Trahon ukeri hutaneai için oobin ı~ılo ıüt ile dört 
bin kilo Joiuıt zlııııcııkdır. J;ba:: in l~deh 1400 liradır. 

2 - Şarha mui her 2ün ısı tıııa a:ı komisyot unda pau s ı 
okoaabilir. 

3- Ekıiltme 27- 7- 936 ta. ve prıı:rtı ıi güı ü ıut ].; de 1 
Trabıon lului11dtki Gaı nizGn b i ııı ı rıcır,kı Sl tıljı ma l! c m:syo 
nunda yapılec;kdır. 

4 - EkıiHme ı çık tbsiltme uıulile olııcakdır. 
5 - lluvakk-.t tt uıinat 105 lir&dır 

. 6 -- iate~lilcı ırnl ur gün ve ıu.tte kale.de 11t•ıııtlma ko-
mısyonuna mene:: :..t':rı i an oluııur. I l - 15- 22- 25 

Arsa satış artırma temdidı 
Maballc:ai ıok ğı 11eYİ M.N. KMu. TRha111 
iakederpııfa (fabrikı) Basma fal::ri· 484 350 Ruı . kuı araıi 
Ayafılbo (Ayıfilbo) 10o M.MU. arsa 269 15 mub dil 

DEFT,ERDARLIKTAN: 
Yukarıda euafı ynıll iayri mu.bulatın mülldyetle•İ ptf:D 

para ile aeıtılm2k ü:ıre 23 7 936 Peı~eıı~e gUnüne temdit edilmiı 
tir hliplc:ıin )üıde 7,5 dıbozifo!uilc sut 14 de defterdarlıkta 
toplınıcak ~omiıyona murıc atl ra • 

Motörlü bir sandal satın 
ah nacak 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
Motörlü bir ıonJal idi}'orua:. Mokineıi vı mot6r6 ıoflam 

mümk.ü"! mertebe oz hallanılmıı motörlü ıandalı olup ,.,,. 
mok ııtıyenlcr, ba O)'ın '1ı°ttrV tkjr.ci ço1pomba eun(J ok1Rmı 
aaoı on aıltı>a . ~adar Tra6;on F. T. T. Ba,mfııdürlflRanı 
• arıı ila cdt.f rlf1 lcr , 

( Yeniyol ) 

G ul satış a tırma 
rrıuh JnJ nırn L l} nıct 

Köyü 

ZL fanos 
)) 

Nevı N L tabiiyeti 

11947 m.uıfıııdıklık 2731,2728,2732 32:1 E. m(rni 

)) 

)) 

» 
» 

' abyon 
tos 
auifa 

3676 nJ.m fındıklık zqg5 100 
7352 tıud;khk, hane : ra~; ~884. ~~184 200 
6 l<i6 oı,m fıuciıklık 52 25:5224,5~27.5226 150 
2757 m.m. >> 4975 75 
/5623 m,w f.inJıkhk 4978,5201 ~524·2 400 
3676 n!.m 1 2727 120 
9190 m,m , 520615205 240 
1838 ın.m 1 2'l18 5o 

11028 m,ın 1 3944,394513674,3672 450 

)) 

)) 

' 
' ' 1 

' 
1 

kanlıka 

ve iki bap harcıp hane 
4595 rn 1nı flnd.klık 
4596 m,1n , 

5o:19 
3471,3470 
3397 

125 
75 
350 

' mnLadıl 

• 18380 m,m , eımenı 

DEFTE DA LIKDAN: 
Yukarda evsafı saire si Y' zıh ga )' r} nj t uk uJa_ıın n idk i) t t1.~ ri peşi.n para . ile 
satılmak üzere artırmava çıkanJmı~tır, tallp olauların )'Uzde yedıl uçuk_ dtl:ıo
zitolıtrile birlıkte 24 - 7 936 cuma giinii deftt"l'di>rhkta toplanacak k onr S)'OD a 
gel 'U~leri ilan olunur, 2 - 4 

·~ 

Satı.,k hane 
Çömlekci mahallesinde bir nunıarall ara-

hkta ( 8) numarah yalı ~oyunda deniz görür 
altında bir dükkan üzerinde iki kattan ibaret· 
iki oda bir sofa, üs ünde bir daraca odası 
ve bir sofa olmak üze e bir bap hane satlık-1 
tır.Hane içirıdeki sahibine muracaat 1 - 3 
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Bir harika olan 

6 Mo e 

Adre · ulat neli k deşler 
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