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Gece 
! JZ a 

4cu program 
Adalar Çiceği 

Ökonomik 
Durum ..... 
Trabz.onun Ôkonomik Ju-

rumurıun yolunda gitmediğini 
piyoıada hükum ıüren dur· 

• gun/uğun , ,,,,z/ifin hergün 
Oıraz; daha geniılemekde ol· 
dutunu yanavalula •öyleyib 
duruyor . ancak bu durumu 
diiz.eltmeğe yarayacak çare· 
ler nedir onları ara)'ıb bul· 
'11 ..1yu hiç ye/lenmİ)'OUZ. • 

l nardan, HarJa,/an, Sudan, 
laf/ık ıarı/arından mahrum 
olan bu kent , nihayet Ôko· 
nomi• dırimini, iıl~klilini de 
ltaybetdı ışte ! 

Hinteılantını , Tran•itini 
kaybeden T rabzo~un, nihoyd 
hır ııkele olmo,dan da çıka. 
rok, o/dutu yerde •ayıklıyan 
b6yıHı bir köy aörünüş<ınden 
boılt.a nesi kalır. oe biz., •an· 
iti bu ıerJim•i:ı •onuncu iıti· 
:Yor ue ôz.lıyormuıuz.' gıbi, bi· 
lerelt, bılmıyerek, Hinterlan· 
tımız.la olan ticari oe ilttiıa· 
de rr ünau bd/erimrzi Itır ocak 
•ltıı/tecek ue ba gidi,le gü 
nün birınde belki de h•p 
İrıdirEcek hattı ue hortlutler 
den hı<; mi lııç, •aJunmadılt, 
naırcddın hocanın ba.dıfı 

dala b ita uurmoıı kabilın· 
den Trabzon ı·dıeleaini , hif 
accrnadon, h ç acı duymadan 
laep haltaladık durduk , edıi 
bir i•ltele olan , oc nılaoyd 
ıicori VI! ikti•adi dirimıni 

"" Hcntcrlantiyle olan münaH· 
bet/eriyle ıemin etmela mec· • 
buriyet ve li,yakatinde bula· 
nan Trabz.onu kanadı , laay· 
•uta yonulmuı bir taoufa 
ben:&etdık . 

Şu idholat , bu ihracat 
işlerinden b ıka bir lroyıın 
••ulıı ue ilaraf ;ııni dahi lcen-
tirni:ze ve lrendimiz.• mal ede· 
•rHd k, daha doıru bir ifade 
ile bütün ôliır iıler ıilti banu 
da clımızden uçurduk. 

1 ranıft IO"ofına ( mcıell!) 
ttlince, eut:l hele ona welin· 
ce, o u~ dıı ne o 1dugunu bir 
türlü onıomı:ıdık 1 en baıit , 
en it.olay en az maarofic 
rrıaam~lel Tle k . .ırfılanıb baıa 
rılmuaı la ım 11elrn bu İfİ, 

•'I dC>Janıbaçlı • en u•anclırıcı 
ue e11 maual lı yollardan 
yürümek •uretıle , ır.ıınki ka. 
fCrt/man m tbub z.ararlı bir 
iım ı gıbı, koçırdık • 

Sözun kı•a•ı onu urkütdük, 
bu'tu huıduraük , nrhayd 
lundı kendımız.e kaldık iıte.' .• 

Fakat, •fİn a•ıl ac klı ta. 
lı ıatfur k·, >'' pdıtımız. h :ıt" 
lorı ue bu lıataların doğur· 

Juıu zurorlorı hala müdrık 
Jefilız. . Çünku , hiç bir ,ey 
yokmu ı, hiç bır I">' olmamı, 
rbı Curu;or vr U)U)Oruz! 

BEKER TUMA.Y 

Bay Jzzet 
4ı b.ınlluıuıa yeni çuirme· 

nl deierla ban .. ac Jarım zdan 
bıy İn.et kentımize iel 
lnİf yükü Dl 'l'IDC başlamııdır. 
boı i la o der l'judar, ı 11· 
rıel ar J 1 :r ı 

12 IDCI yıl c:::..- --- - ·~ı -- - ..,y ~-""""' ....:;;.-az.9-:e 

Trabzon Halkevlerinın 
Açılnıa yal dönümü nıüua ebetiy'le yapıJan 

büvük tez1burat • Karadenizde büyük bir 
varhk ğöıtercn trabzon bal~ 
e•İ buıüo türkiyede balkevle 
rının açılma yıl dönümü de 
emaalıiz t\:zahuratla kutlulan. 
mııtır, 

Onbcş gündenberi faaliyet 
de bulunan kutlulama heyeti 
nin terlib eddiği proğram çok 
:ıenj'indi Halk erkenden ıo -
kakları dökülmüş köylüler 
mılli çılıılariyle akın akın ie 
liyorlardı Her taraf bılhusa 
fırka balkevi belediye Türk 
ve farkı bayrıklariyle donan• 
mı~dı her tarafta ho:onlar 
oynaoıyorÖn üç bcı bin kıti • 
den ancak bet yüzünü alabi -
len balkeviain salon ve odaln 
rında ayakda bile dı.racak 

yer kalmamııdı. Saat dokuzda 
ayakda dinlenen istiklal mır· 
flDdaa ıonra_lise tarih mual • 
Jimi bay Abnullab tarafından 

balke•lerinin ve bilhassa trab· 
son balkeviain faaliyeti ıhzai 

malumata 11tın&den halka bil 
dirilmitdir. Çok ala kayla din· 
leneD ~u 11öylevdeo ıoo·a mu· 
allim B. Mahmud, Cemal Rıza 
tarafıDdan i<:açlığe ve türklü 
ie bitaben kuvvetli birer ıiir 
o"ua•utbir çok yerleri ekıeri 
ııai lr6ylii teıkil eden dinleyi • 
cıler tar•fındaa al~ 1şlanmı1dar. 
buadıa:a'>ara dok.c or b lY tur 
ıut türkcamia 110111 en kalaba 
hk kaamı olaa köylülerin sağ
lık bakımının eak ı de•irlerde 
aaaıl ikmal edildiiini buaa 
mukabil cumhuriyetin on bir 
yılında herkuin iıtifade ede· 
ceii bakım evlerinin ıoys•l 
yardım kurumlarının nail k u 
rulduiunu bunlar IQ yurdun 
temelleriai na11l aailamlaıdı • 
racaiıaa köylünün eyi ve ıhı· 

bati c:emiyelia •lakadar olaca 
i• tD mübım b;r vazife oldu • 
ıuau uıun uzadıya anlatmış 

mabelli hastalıklardan ~ oı un· 
ma Ç3'relerını berkesin aııh ya· 
bil~çegı bir şckılde izf.h et -
•itdir 

Sut on buçulcda Gavı•r 
İmam piyesi halk:cwi t'°ms l • 
komitesı tau,fından muaffdkı. 
yetle hmıil edilmiş ve ço'.c 
alkıtl•nmııdır Bundan ıoara 
bu büyüLt günü coıkuo kalbiy 
le Y•f ayan binl~rce köylü ve 
halk balkevı bandoıuoa itti • 
rik eden çaliılariyle bclediyu 
aaüae sritmiıdır Burada mu· 
allim bay m•hmud taraftadan 
h•lkeYlerinin ıayeıi hakkında 
ıöyleY ıöylenmış muhtelif 
oyunlar y•pılmıft1r Binlere~ 
halk tarafından aJkıfl rlı din-
lenen ~ u ıöylevden ıoora ban 
doyh fuka önüne gidilmit 
hütüo h ıl"ın iştır.kiyle cumbu 
riyd martı ıöyleanıı fırkanın 
alt 'H üıt aaloolaraDda bava 
fiıekleri ablmııtır Buradanda 
bereket edılerek caddeyı ta • 
kiben b6kümel önüae i•dıl • 
mit muallim bay H .. •a F ah. 
ri taraf ndaa baaknlorıoi.:a 
flri:c.lcu ba.klnı~a İZ""bıt ve 

rilmiş mılli oyunlar oynanmış· 
dır Saat üçde ekseriyeti köy-
lüden ibaret olan büyük bir 
kütle ball<evi salonunda :onka 
radan söylenen söylevleri din 
lemişdir Bu sıraca b lka ait 
radyolardan başka şehrin muh 
telıf yerine lıonan s k z bopar 
lörle işliyor bütü'l ş hır mera 
simi can kulaiıyle dıoleyordu 
Halkevi ulonuoda radyo neı· 
netriyahnı müteakıp bay Nu· 
man Sabıt tarafından köyıüye 
ınkılap hamleierını anlatan 
bir musahabe y .. pılmışdsr. 

Halkevioın konferıı.nı aalo 
nuuda bu i~ler y;. pılırken alt 
salonda spor komıtuı tarafın 
dan haz.ırJanan büyük spor eg 
lenceJeri den m etmekte mub 
telıf ııkleUerde iÜreı müaaba 
katarı yapılmakda ıdı. 

Gece köylüler tarafından 
bo onlar yap 1mış, kalab•hktan 
dolayı gündüz bulunamıyan 

köylülere ve halka güadüı.._.ü 
proar•m tekrar edılcrek ıöy· 
levJer ve şıırJcr ıöylemmııur. 

Aynca banda taufuıdau iÜ -
zcJ parçalar çahn11111 ıpor ci 
lenccterı yabumıı ııı:ybek rakıa 

oyaanmııa1r. 

Bu ıurc::Ue Trabıo11 Halke 
vı açaima mcruıauaı ııüodüz 

ıaat GOlf.UZQa.n lUDUtl'l iCC~ 

aaat ona kadar durmakıazıa 

devam eden coıkua teıabürat 
la ve emıalsız oır ıurctte 
kuUuJamııtar. riaUun n iı.öy 

lunüa bu mc:raıjme lfllf•M: 

ıçı:. halkcvınde nki olan te • 
baCÜmu ait VC Ult kattaki H· 

ODU ıılıap aencuın1n çok 
tev,.unde dolcıurmuıtur. bu ıe 
be DJe ıaionların çökm~k ıbU 

mahne kartı bır kııım balkın 

ıçeri gırmek arıuıu ıs'af ed
1 

it mc.m ştsr. Bu netıyceyle an· 
lışılmı~brkı Trabzon balke 
vındekı salonlar halkın' arıu 
ve tewayulatına kat'ıyen elve· 
recc:k büyüıdukte değiJdir. bu 
sebeble id~re hey'c:ta bu ıbtı 
yacı karş l .. mak üzere şimdı -
den dı.h:ı bü)ük bır aaloo el· 
de etmek ıçın teşebbüsata 
gmşecektir. 

tlır oıüm ınünasebetı1e 

Oflu ol.u)'ucularımızcian 
aldıiımız bır md.tubda" Of un 
yal , J.opı ü ve laer 'i~ıid bu. 
yındırlık iılermdf" çok eyi 
t;alışmaları göriilen , temiz. 
l.albı ve dogru gıdıılerı"ylc 
butun ol lu yuı tdıııların •eu· 
llllt!Tlnı kuz.anan f e.n n,emuru 
bay Mehmed Alı Yolcunun 
ölümünü haber a/J,k ve fok 
acı du)ldulı • Gende kalan 
fOluk fOCuguna yakırılarına 
baıınız. •oiof•an dem•> i borç 
bılı) o uz,, denılenıededir. 

Yurddaıların ~Önüllerini 
lıa:ıanarak bu tıcundon aö,. 
mü, lulunan la •cıyın diü1u 
bi~ dd • 'YI' le qnurr~ • 

Sayı: 2013 

At tük 
A KAR DA 
J taubu1 :27 Ata-

tOrk 1 n al ::-Jm LB 10 .. 
da hu~u·İ trt>nle Anka-
raya nıüle\ eccıhen ha· 
rekec .bu) urınu~laıdu.·. 

}'. ıldöuümü 
Miina~<: Lıetıle 

Halkevlerı ytlc.toı umü lU 

naşebelıle Hal evı reıallgı ı 

den p~kılen ıe 'grcd ü:z.n e 
Boşbakantmız. JS1 .. t 1 o urı· 

den JU cevab geLmııtır . 
Trabzon Hauavı ıtı•lı ne: 

Halk .vının ucüncu ) ıi do 
' 

numunu kutlelı.ır muvoffakt· 
yeıler dıterım . 

liuş uelul 
JS.Mı:. ı JNONÜ 

Avu turya 
meselesı 

Londra Royterıo dıplo· 

muı llılıhı.tırı A\ushuya baş 
vekıh bay .)cbt.clııngg ıie bay 
Berger V .aideaıba,ı-ıo ıuııltere 
barıcıye naz rı ıle y pın.ş ol 
dukları goruşmı lerde bı1haşsa 
tuoa mısakı ue aı..ewı müda -
bale mısakıı 1u gö üsiılm ş ve 
Avuıturyanın aabıh aıyuet 

ve ıktıuoi v ı.ı) etınıo gotdc.:n 
i ÇUUllJlf OJCU5DDU )'& ı. nakta 
aır. Avuıturya oevıet adamla 
rı f una mıs kı mes'!leıınde 

ıoiılııleuo 1101Ltaı naznrJan ne 
olduiunu ~öı üş ınt:k ııtemişler 
41ir. A~uılurya ordusu mevcu 
dunun artı n1ması ve H ıbıı :ıurg 
Ha bedıının.n te .nar saltanat 
makaa: ıoa getır lmesı husuıla 

rı aörüşiilmem ş1ır. Avuıturya 

baıvekıli bay Arthur dedtıde 
bur heoderaonu da ziyaret et 
mı~tır. Avus~u· y~lıl .. r kcndıle 
rıae karş1 gösterılen eyi ka 
bulden çok memnufilardır 

A..ustuı)u b-.şvekıl.nın avuı 

tury.ı sef ı etıaae vermiş oldu 
i a ş z y .. f t ode ırg lız 

büküm t rkaa.oİo çouu boızır 
bu uomış ır. 

j, on ,~ı 

LtJhaye - Afyon m ae 
lesı ,/c mrşgu/ olan beyne(. 
nıılel iıler ko rnisyo u muşa· 
uiri B. VarırJvettum rııdn 

etmiılir 1eııne B. Dcl~o ge 
ta)irı ed.lnıiştir , 

~drkda 

Sana hay SıehJuen 

t'yoletinın şıqıa( h.ıamını iti· 
laf t!lmıı olan kominiıt çete· 
/eri rıcada ba,lamıılardır . 

Bu çetelerin Çın türk da 
nına g rmeı'erınden korkul· 
maktadır • 

)'. t!r s ... r,,ın1 ı~ı 
/.tantul - Bu gün sabw 

ıaot 4, 5j ü 12 ıanive ~ece 
cenubı garbı iatıkam( tinden 
6•len oldul.ca ' aa~tli ve 
•urcklı bır hareketi arz kay· 
dedılmi,tır meıafeıi iıtanl ul 
dan 150 ila 800 k.lo r.dre 
tflhmi11 edılmiştir , 

Adal ar Çiceg~ 
~ 'ı ~f'li . ZeYk i. Eğ encdi 

hü) ü k operet 

BU GECE 
YıLDIZDA 

S:lğlık kii./'Sl 

Bulaşıcı 
Ha tahklar .. 
Dok or : Turgud Nüzhed ---- -
Sıteı etde havanıa rolü ıfl 

kirdsr, ~er yüzünü örten top· 
rak üstündeki havada mikrop 
vardır. Kentlerin hav111 mik-
ropca zeııg ndir karlarda •e 
deııızdea > ükıeJdikce mikrop• 
lano sayısı azalar bava ıııa -
dıkca mikroplar çojıhr ha•• 
sogudukca azahr açık deois -
ierın hava oda mikrop hemea 
hıç )Oktur. 

Mtkı oplar havada ya ser .. 
best yahut toz veya ıulu par. 
ç cıklar içinde bulunurlar. 
mıkropları t şıyan maddeler 
bu)Üdutlce agırhgı çoialdakca 
bu madaelerın havada kalma 
miıddeh aıahr havada mıkrop 
lar ı!e mıkropJu maddelerın 

faıla k labilmcsi içın havanın 
u çok cereyL.o ve hareket 
halıode olmıı.sı ·gerektir. bava· 
nıo cer 'anı &.ı ldıkca ban • 
d kı m.kropların dütüfü ço • 
ğatr güneş havadaki mıkrop 
laı ı Öldür t:n birıcık kuvntdir 
m kroplar havaya yer yüzün· 
deo saçılırlar havada toz ne 
kadar çok iıe mikropta o ka 
dar f uladır iı sanlarsn ve bay 
vaoların ndeı alıp vermeleri 
dahi havaya mıkrop aaçılma• 

sına yardım eder bılbuki ha 
kıkı.tde ıaı .. n ve.haynalar 
ncfeı alıp vermeleriyle havaya 
mıkrop saço.ıakdan ziyade laa 
vaoın mılnoplarını sabt 
ederler mesela yapılan deae • 
melerio sonunda bir ndrf al 
mada yirmı hın yedı yüz mık 
rop i•rdıiı halde bir nefea 
vermede ııe aacalıt lqrk mik· 
rop buluumuşdur 

Smly"etde topraiında par· 
ma{ıı vardır her yerde topra 
{ııo üıt kıımıoda bir çok mik 
roplar vardır lopraiJn derin • 
Jıiine indıkce mikrobun aayı· 

sı azalır ve nibayet kaip olur 
Kentlerde ba huıus laiımlan 
olmıyan yederın yabul lai•• 
tertıbah noluan olan yerJerİD 
ıusan ve ba}van piılıkleriyle 
bulaşmış topraklarında pek 
çok mduop vardır Toprakda 
olaa mıkropların en meıbu·u 
kaııkh bummac"ır bunun gibi 
toprakda ekleme olarak kole 
rıı d•zanterı mikroplara vardır 
toprakda bağırsak kurtlarının 
yumurta \e sürfeleri pek çok 
dar. 

Berek tli olsun diye kurt· 
!u in.sanlarsn p slıkleriaia l(Üb• 
re olarak L.ulle.aıldıiı tarla, 
b2bcelcrdc yetişmiş meyn ve 
sebz leri kyikiyle yıkamıkıı• 
2.10 yı)en ınsanların vüıüİıdea 
bu çPş•t hastalıklar bu gibi 
yer ı rdc pek çokdur. 

Te.mız top•akda mikroplar 
n yaşarlar pishk ile:ıılatalmıı 
bır toprakda mikroplar dene· 
mc- ıoLunda üçyüz oabet giia 
yı şadığl hdde tem:ztoprakda 
encek ıekıenaltı gün yıfamıı4 

dır. 

- Arkuı v~r -

' 
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SAHIFF: 

Yayla dumanı 
Şair gurbette rnları yüzü 

gibi solmuş Çoruba da ayni 
hislerle yalvarıyor. 

ÇOHCH 
Yüzüm gibi solmuş koynunda 

sular 
Yandınmı bu guJ bet elınde 

Çoruh. 
Bayburtlu Zihnin koşmasımı 

var 
TürküJer söyliyen dilinde 

Çoruh? 
Yeşil sularına kaynak olaydım, 
Denize döktüğün toprsk , 

olaydım. 

Ne olur; bir sarı yaprak 
iayd rL? 

Denize yollanan selinde ço uh? 
Ben borda tutam m artı 

göolumu, 
Boş bir çardak gabi gel )ık 

gôolümu? 

Beni bıraksan da, y .. nık 
gönlümü 

Denıze götürmtkelinde çoıub? 

Bence bu kıtabın enfusi 
şıiri kım bıiır du: 

Güneşle beraber söndüğiıom 
akşam, 

A ı ğayacak hipgı ıüıgar, kim 
b1J11? 

Meımer bir heykt e döndügün 
akçam, 

Baş ucumda kımler yan .. r kım 
bılıı? . 

Her yanında yanık bülbüıler 

öhn 
Bahçelerden bir gün se sız 

geçerker. 
Tabutumu Yftıl dallar içınden 
Seyredecek hangi bahar kım 

b hı?. 
Nerde bizi candi.n seve o 

yolcu. 
Nıçin ııtti bi şka ye rdc 

uyudu? 
Dıyerek ruhuma çam koku· 

Yollıyacak bS1ıgi 
kim 

O yıl güllerimi lumler 

SUDU 

dağlar 
bııır ?. 
dere 

cek? .. 
Baiımda üıümler ouıl ere· 

cek? .. 
Bana en son yudum ıu;u 

verecek 
Hangi pın&r, be.ngi pınar kim 

bihr?. 
Kim bıliı? bizi bulunduğumuz 
alemle başka bır alem an:sıo 
da behren uçuı umun keoarın
da saatlarca <luşündürccek 

kudrette ıç duygulara ıledolu: 

Mermer bir heykele döndüaUm 
akşam, 

s~, ucumdakinıltr yanar kım 
bıhı? 

Bana en son yudum ıuyu 

verecek 
Han&i pınar, hangi pınar kım 

bıhr? .. 
Or.ıun baş döndürccekkadarbu 
dcıın ve ölmc:z mısralarına ce 
vap Hrmıye kımın dıla vara-
yoı ?... N hayct mub :nıleaı 
bu kadar aerın ve n:ce fıkır 
lerle dolu olan b1r ş ırın, 

ölüm cöşeğınde yatan n ı 

nın b.ş ucunda a-c1 arl 
dıi ıı ı gö. üyoıuz. 

Be nim büyük ch:.ıd ımi diişuaen 
acl&)oP kım 

Bir koğu~ta k~ideşim bırınde 
1'-0"ec ğ m. 

J:·ltıler 'ç ttde f, B ı b k 1 • 

• 

Onun bu şahsi der dini anla-
yan yok; oda burıu bildiği 

için kimsevi:ağlatmak istemi· 
yor, ve yılnız arnesi sağ 

olanlarla olmıyanlrır arasında 
ki farkı anlatıyor: 

işte belirdi şaf k 
Koiuşa girdi ş ~r ak 
Annesi olanlara 
Güneş getirdi ş;fak .. 
Hast;hane taşları 
Yere t!ğer başlan .. 
Koğuşun lambasında 

Kan olur göz yaşları .. 
Üç günde bittin anne, 
Beni erittın anne 
Nışanlımı gfümeden 
N reye g.tt n anne! 
Bu ğöz y. şiarı onun tamam 
k d s d ; o ua derdınikimsc 
a l m vo ma cand;ıınbir dos 
\.' k u öıuye kendısıle bırlık 
d gl)Or .. 

S na b n ağlıyorum 
/j rde şu ç ğ jyanhr ! n 

Tat:at. gl.ı. l yüzlü tabiat ve 
Ş ır Oaıerıu dostu olc:ıuğu ka-
dar bızımde dostumuzdurAna 
dolu ve Iürk ruhunu y,ııışayan 

ve yöş atan şair berkesdcn 
z yade bızım ş .. ırimızdir .. , onu 
övmek vaz fem z, onunla övün 
mek gene bızım hakkımızdır; 

var o'sun şairimiz... s'>cı 

Tevfık Vural 

rabzon 
tasarruf 
lımı ed 
şirketinden 
20 ve 24 2 935 tarıhinde 

ıctıma eden fevkalade beyeti 
umum yede s rmııyP.Dİb yirmi 
bın lıradanopbinliray1ıte nzılın-e 

karar verıldiğıoden bılumum 

esbab m tlu urı müracaatıe 

alacab lannı k yıd ettırmeleri 

ilan olunur. 

• 

YENi YOL 
.t il • 

Bulgnr yogo:-!a\ 
Sofya - Bulgar Yogos· 

lav komite•i hududd-ı açıl· 

ması kararlaştırılmış olan 
yeni geçidlerin açdmasına ait 
tedbirleri görüş 71Üşlerdir . 

Şimdi 1-olis ve gümrük 
aervişle.Ti ıin çal kmakta ol-
dukları yerlerde hemen g~
cidler ocdocok fır kom 0011 • 
yarın yopacagın son toplan 
tıcia nihai protoko'u k bul 
edecektir catane •İctiyacia 

harbiye müateşarı general 
Baidrocchi .bvr.:ıda toplanm ş 
olan kıtaları teftrş etm ştır • 

Bu kıtalar GferıkoJa gıt· 

mck üzere /umcn vapurlara 
bineceklerdır . 

Surd u <;:• kılrne 
.)arr bı u n ŞoArnt i 

beyne 1m lef kuvo tlc re m :ı. 

sup ıngıl•z k ta arı s rı t r· 
kotmeye boşl m şlurdır d ha 
şımdıden bu k.taların yarışı 
Fransa sar hududunu g ~
mişdir · 

Gizli k mf< ı aı ~ 
Bomboy Hınd ston pr,.. 

nıleri oraıır da akdo u on 
g :z.lı bir ko 'lferanst.ı h l 's· 
tana ai kanu11 p oj ı ·n n bu 
günhü Ş"klı ıle kabul rd m · · 

yece~ıne dair toplulukla k • 
ror verildiği ve bu konun a 
e.aılı tatilal i.tenıldıgi rıva· 
yet edılmektedır . 

Kira 
Vaklı 

Erdoğdu 
ıarayi atık 
h~tuo:ye 
tirin hatun 

Evkaf id- e 

eks· 
te 

me 
. . 
i 1 

S.ıtı ı • kom İs\ onu 
I \ 3 ... ('f ınden 

Nebetci eczaneler 

BU GECE 

Şifa 

1 A - Al } ın eksiltmede olan 

4 o ıkivüz kilo sade 
y g na on gün iç:nde 
t p çıkmadığından 

\' d n bir a.y zarfında 
p z r ıkla alım.ı ~akdlr 

Cnma crünü akşamı e 

istarıbul 

B Ş-ı to esi her gün ko 2 
) O!'lda parasız okuna 

b ır. Cumartesi günü akşaıJl1 

D ç el s tme p ızarlıkla Halk 
E-

o c d r. 

otuz 
t temioo.t ıkiyüz 
ı lıradır. 3 

G ı 1 n yırmi üç P .zar günü akşaıllı 
m~rt 935 gününe kada• 

k d S A kom svoruoa mu Ferah 
rac an olunur. 

ş ve tamirat eksiltmesi 
l;uıııı ü~ baş pıiidürlüğünden • 

yapı acak iki bin beşyüz yirmiiki lira vet111it1ltl 
ed 1 i ve yü:ıseksf.D dokuz lira yirmi üç kurut."~ 
tıı ı undurma bıncsı rnşaah iJe gümrük: bıd• 1 elu•ltme suret ıl e 25 - 2 - 935 tarıhio -

v rmı gün müddetle munakuay• konuloıuf1 ti 
16 3 935 cumartesi ıünü saat 16 da karaköıc v;li)'er 

ı~ında müteşekkil komisyon tarafından yapılocalı*', .. 
t p o nler n muayyen müddet içinde başmüdürlüjümüze .•e1 O" 
h1 t doğ uca luır köse vılayeti defdıerdrtJıiında müteşekkıl k 
m s n murac atları ılao olunur. 

. " 
ı anı 

n n: 

eirısl 
bir kıt';-b';bçe 
bir kıl'a tarla 
nıescıt yı yıaları 
mığaıa 

~ 
54 o 
28 

vuk rıdıı vnılı· vak f l r ~ va verumt"k: Üzere arttırmaya çıkarıl111ştır ihalui 7 mırt 9~ 
tar b n~ rrüs d f p ş m ( u u vap cakdır. arzu edenlNin dipozito ıkceltrıle birlikte yef 
mezkürde evkaf idares ne g melera. 1 - 3 

Tr bzon Ziraat Ba asın an • • Satış ilanı 

Boı çluıJlın j .. mi 
Murathan% lı~ıan Ja,,k/u, celdl 

' 

enet 110 h ö' ti 
gayrı mengulun 

~le, kıi Cın~ı .. 
1 deg"tm.:ndere 

Zül mera 
!f.ı."eıarya 

» 
J) 

» 

" » 

• 
il 
fi 

•• ,, 
.. .. 
)) 

» 

., 
J) 

• 

Semerciler 
Degirmendere 

" DirJranuı 

" • 
Kirechane 
Zül,,;era 

n 

" 

Semerciler 

deg•rm fn 80 arşın 
tarla 

» 

" )) 

lındı lık 
tarla 

» 
Fmd•klık 

» 
,, 

tarla 

» 
fındıklık 

» 

" tarla 
fındıklık 
tarla 

" M· k 
a sa 60 Arşın 
tarla 3_o" 

tarla 

tt 

N 

» 
Mük 
Otlak 
Çoy1r 

" 

dönüm 
evlek 

3 
22 

1 2 
4 • 

21 
4 
2 2 
3 
2 2 
7 
4 
1 
3 
2 
3 
8 
2 
8 

Haz.iron .930 
» 
il 

Mayıı 929 
" 
" ,, 
,, 
il 

" 
il , , . ' 
" ,, 
ı t ,, 

4 
1 
4 
. " 

2 
2 
25 

8 
25 

2 
2 

l 

2 
3 

it 

ti 

Mart 
Mayi• 
K. aani 
Şubat 
mart 
mart 
Haziran 
mayi• 
mart 
mayi• 

" 
" 
" .. 

313 
323 
336 
327 

)) 

323 
328 
93:~ 
319 
929 

Y 11< -1~ i!'111ln: yA..:111 hôrçlu:ar bo•çlantl vadelerıbde odemed kltrı en hı rında y~tıla İpôleldi gayri ftıt>bkull•ıt Jıırk 
~ün miiddetıe 'e ççıl: artırma ıurrtile satışa çıkr.rılmıştır. mııv kk t ıh 1 l"rı 14 N'rn 935 pc.zar günü sut 9 da bıak•lll 
) JP ı cc:. lr, alıcı oıanlann y«b<ie y,. di busuk akcelerı!e bankamız ınu ac atları ılin olunur, 



Trabzon 

Bor~lunnn ; m.ı 

YENJYOL 

Ziraat Bankasından • • 
Borç 

~ .. A~ı. ~r ng 
• 

G.ıyri menkulua 

Satış t la ııı 
Tüpu senedınin 

~~~~~~~~~~~~~~- C1ll i l }önii rn E' lt> k l'ar dı i '\ 11 mara~ ı 
Murathau zacle .€them 

Benekli o . oıman ve alamet 

Giz.meci o . hayatc ue rufelı.a•• 

Cumrükcü o . yakıp, ilyaı, ıaclet 
Kul o /ı "J

0

san ve ogulları kamil ali 

Tur lu o hız.ı ümmehan 
Saki o. Şevki bini rüıan 

ııa o . Süleyman 

» » İbrahim 

» » mustafa 

» » haıan 

Molla o. hafız. mehmecl 

Murathan z . haltlu 
» ,, ihıan, tayyar ıopar 

Muroth11n z. . haklıı, celal, ıapar 
tay)'ar ve ilııan &eyler 

.. 

Ali yozreı otla mahmuı/ 

Ali yaz.rcı o. rüstem 

606 

6881 

6895 

6899 
6998 

7040 
517 

526 

527 

528 

529 

603 

59 
637 

91 

2119 

605 

.L.ülmera 
Divranoz 
Latomu kebir 

» 
» 

Ar6alya 
» 
» 

Kan 
Dirona 

" Cioara 
Hoş meşo loı 

ladumu kebir 
,, 
,, 
" 
ff 

" ,, 
" 
" Samarukaai 
ıaıır 

Zül mera 
Muarya 

,, 
" Kinclıane • • 

Meıarya 

• 
" ,, 
• 
• 
" ,, 
" • ,. 
,. 
• ,. 
• • • 
• • 
• 
" • . .. 

Samarakıai S ,. 
" ,. 
• • • • 
• 

T" rla 
» 

fin clık lık 

ti 

taria 
,, 
)) 

)) 

fındıklık 
tarla 

" fınclıklık 
» 
n 

ter/a 
fındık/ıh 
tarla 
fındı klık 

ta rla 

fındıklık 
tarla 

fınclı lı k 
tarla 

Fındıklı k 
tarla 

» 
» 

fmclık lık 
)) 

tarla 
fınd klık 
tarla 

lınclıklık 
ta r la 

fındıklık 

" tarla 
» 

fındıklık 
tarla 

fındıklık 
)) 

tarla 
fındıklık 
tir la ,. 

» 

" fındıklılt ,. 
tarla 

fındıklık 
tarla 

fındıklı le 
tarla 

" fındıltlık 
tarla 

,, 
fındıklık 

" • • 

4-
8 
4 
2 
7 
l 

ı 
2 
8 

2 
2 

5 
4 
4 
s 
4 

2 
4 
4 

2 
2 
<2 
4 
4 
5 

22 
4 

15 
3 
4 

27 
10 

5 
2 
4 
2 

21 
8 
4 
7 
ı 

8 
3 
3 
5 
4 
1 
"-
7 
4 
2 
4 
4 
2 
ıs 
8 
1 

12 
6 
6 

12 
5 
2 

2 

" 

2 
H 

" 

Nııan 930 
Birinci teşrin 932 

,, J. anun 339 
» 
)) 

m art 34Q 
ikinc tep in 3 25 

» 
N11an 340 
T. •ani » 

T aanr 

" 
" » 

" 
n 

" 
" » 

Şubat 
,, 

Haz.İran 

Moyia 
" . 

H aziran 

" 
Mayrı 

il 

il 

ti 

., 
,, 
,. 
" 
" 
" 
" '. 
" 
" ., 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
il 

K. •anı 
» 
» 

)) 

31 4 
S40 
" 340 

341 

9 29 

n 
» 
» 

" 929 

339 

T. eovel 929 
il 

" 
ti 

•• 
Şubat 340 

80 
~3 

105 
106 
107 
. 9 

292 
293 

1 
114 
JIS 
2o 
45 
46 
9o 
92 
98 
93 
85 
86 
87 
49 
q4 

31JI09 
31ll 79 

Ilı 
619 
626 
6>7 
57 
56 

406 
6?3 
622 
618 
6J2 
608 
598 
609 
590 
600 
596 
611 
595 
ı;92 
605 
603 
6tn 
5 
5 
5 
6 l 
590 
5nt. 

l 
9 

3'"0 
349 
346 
344 
ssı 

311/~6 
'jJJ12g 

Yukard• isiıraleri yaııla borçlular. borçlaqaı •ıdelerinde öclcmedilcJerındea hizalarında yazılı ipotel li gayri rnrnk ulla rı lw k btş 
gün aıüddetle ve •çık artırma ıuretile 11tııa çıkarılmııtır. muvakkat ıbaleleri /4-Niaan - : 935 p aur g ünü saat 9 da bankamızda 
yapılacaktır . Alıcıları olanların yüıde yedi buçuk pey akçılariyle bankamıza muracaatları ilin olunur. 

Kaput diktiril-
mes' 

eksiltmesi 
Satınahua kom,syonun 
dan 
1 A !ll keri orta mektep tale· 
beJ"ri \çln kumaıı mektebden 
verı lmek uir bıl -cümle mal 
zemeaile dık mui müteabide 
ait o 'm ık tartıfe 185 ade ka· 
ut dıkcirıhnui açık eks ltme 
ye LonmuşhJr . 
2 - aıuvakkat teminat 49 
lirad1" 

3 - tabının edilen bedeline · 
nazıran bedelı mtcmu 647 
lira 50 kuruıtur • 
4 - ıho lt ıi J ı wart 935 pa· 
Utlu• 1ü1ıü aaat 15 _.edır 
S - tdip1erin tut namuin 

iÖ r mek ibne ber iÜD •e 
IDubak. uya lf h ra• iç.11 ibıle 
fOn ve aaatında F SA.AL KO 
D., mur•cw tJ q 1 4 

Gayri menkul artırması 
Kaı111 -----
Akcıabat 

k~yü . 

üıtürkıye 

mevkii büdüdu döoüm ü 

· güney iki tarafı kankaJ og lu Sak" ve dere 
ve tariki am ile m bdut. 

Akcaabat ziraat bankasından: 
5 

Yunan tabauından bekim madalrsaya ait olup aatıımak üıere maliyeden ziraat ba1Jkn na 
de•roluaan e•aafi yukarada yazı la bır kıt'a tarla onbef lira bf'delle satı ' ıktır. 2 · mart 935 r umn

11 teıi ıüaü kati ihale yapılacaktıı. talip olanlar alocaabatta ziraat bnokasıoa muracut ets inler 
3 - 3 ---------------------------------------~--------~·---~·-~~--~----~-

GAYRİ MENKUL CATIŞI 
Satışı çıkarılan gayri menkulun 

tapu ten dın i ıı 
Borçlunun iaml Borç ıenet Nö: BulunduR-o mahal tarıh ı numarası _ _;_________ ------ -
Hayıloğlu Ömer 13 ve 20 Ayafılbo K. 11ni 325 

" ,, "--.. -.. • .. mart 338 
" n n •'=-~-- " " ,, 

" 
Zıraat bankasından: 

210, 220 
~2.25 

23,24 

Dö oümü 

200 lrfl D 

110 " 
100 " 

c ins 

br bçe 
h ane 
bant\ 

Bankamııa müteselsil kefaleti ikrazattaa ~o çlu olduğu p örayı iÖodn'len ibbaraamevt 
Htmea 6demiyen yukarıda iımi yazılı hayal t•ilu ömeria iımi biıuıoda ynlıı gayri meoku u 
yirmi nir. fÜa müddetle açık artırma ıuretıle ut l.•:çıkarıJmııtır. Muvakkat ibalui 18 mut 93~ 
pazarteıı ıün6 Hat dokuzda bankamızda vapılacılttır. alıcı olanların yüzde ytdibu~uk pcyı 
akçtlerUe baakam•ztı rr.u~acutluı ı l in olunur. 

1 4 

3 SAHIFA 
oo o .->oooo.; .;ıooau .... :>0000 

1 
11~];; U cg ıl c: 
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Ölcüler kanununun aradıtı 
d üz.ende oe istediti bütün 
evıaf ve ıcraiti hai~ 

1935 yıh 
Yeni model 
Czerine tamgalı 

Her çe§itde 

Kantarlar 
Ve p 'riçden mabmul 

Tar tılar ( kılo gramlar ) 
En mutena bir ıekilJe ya· 

pılmıı ve rekabet kabul d· 
m iyecek f iyatlarla •atııa 

arzedilm iıdir . 

. 
Uzak ' erlerden vcrı· 

lecek siparjşler kahul 
olunur . 

ADRES: 
T rabzon - Semereiler 

ramii arkasmda 

EMNİYET 
Dökiimhanesi 

~ u =11~ u :u= n :il: 
"<>0000000-00 '>0000000000< 000000009000 

MÜJDE 
Eıı\lon sistem filtrrler ve 

• 
fenni vas ıtalarla çekilmiı 

1\1 EŞ HU H 

Bozca ada 
Şarabıni 
İÇİNiZ 

Bu kt•z getirtdigimiz: 
l\EJ? iS 

Siyah• B eyaZ 
Bozra ada 

şarablarım1z 

karantilidir 
Kana, ı inirlere yenilik ve 

kuvvet veren, iştıhayi açan 

baıme kulaylaıdıraıa. tek 

ŞARAP 
Bozca ada şarabıdır 

Taşra ıipariıleri en ça.buk 
vasıtalarla gönderilir .•. 

K iLOSU 
P.nr kende 3 0Kuruıdar 
optanc ı lara tenzılat yapJhr 

Yegane depo~u 

istanbul 
Bakkaliyesi 

• 



ABONE 
Seneligi 500, Altı aylıgı 3JO, 

üç Aylıgı 175 kuras 

Pazarte~L Per~embe Güııleri Çıkar GAZE 
ONAK CAM 

YENİ 

( Y PDıyo} ) 

. . 
y 

UZUNSO AK 
YNINDKİ 

MATBA İŞLERİ 
R.-smi dairelere , müesseselere , bankalara, tüccarlara, 

şirketlere ait her çeşit defter , cetvel , makbuz, çek , zarf 
kiğ'ıt başl ıkl arı kartvizit vesaire en güzel şekil ve en 
uygun fiyatlarla basılır ve ciltlenir . 

TELG AF 

Uzak yerlerden vıerilen siparişler hemen yapılar ve 

A 
VE 

T 
. . . . • .. • • ı,, : 1 ı.ıL:· . -.ı• . 

• ti•• 1 .. . ~ ... 

'lgönderilir . 

,_ 
• !\ 

- ---
. ' . ~ "'-• 

, : . . " 

- -- -
L f değil ısba 

. 
1 

e • 

\ifSHASI 
4 1'urn~tur 

itan satırı 15 Kura~tar Rcltlômlor 
pa:arlıga tabidir. 

E•ki nü•lıalar 20 kara~tar 

, POLİS KARAKOLU 
iNMiŞTiR. 

YENİYOL 
İstediğiniz kadar sizin için verimli olmığ'a çalışacak 

Halk ve Memleket için çok verimli olması için, İçiniıdeD 
gf çen arzu ve dilekleri de ıiıdeo bekliyecektir. 

Şahsiy. ta ıHşmiyf o , cemiyet için faydalı olın bütüD 
dileklere YENIYOL'a:n sütunları ;çıldır . 

- -- - .••••. _.....__ _ ....... _ 
ıyoruz 

YERLİ fohrikalarımız n 93 l s• nP~i da~ anıklı. fe, k:ıladf> i1tü ttıt .-• l ~ so n1 7. l <'j!f'ni lmPn1P~ı miin1kün olmayan safi yüıı 
knm?şlardan hare; arı bir ıH'i ,,~ diki~i muha\YPrO'n1ak ... ı t lt" fıkC'k kıı~tııml r1 7, 18, 19~ 20, 21, 

22 ~ 2 3, 24, 2 5 liradır OL TUL lıu .. u i kuın r...larınd n 261ıradan üıhan·n 44 
liraya kadar .. kostüınJer . 3 Jıradun Ju a' a k~dar lı( zır kun1a~ elLi~eJer . 

• 

I 
I 
\ 

~ BA'fLA 
Her hafta kos · mlük 

. 
yenı çeşıt 

Hi<;bir yerde .~ulamr dtğm zeokı r okşar lmmc f 'rırı 

ar.cak OL TUL U Deposında bulocoksınız . 

Tecrübe•i meydanda S pahi pazarındak i 19 

17 numaralı BÜYÜK. DEPOYA bır 

/ure ufrnmc k relıl::ım degıl h J}ukati 

L 6•termeğe K A F J gelır : 

2• 5 knıu~tan 16 l ra)a kadar 
kumaş Lulacak n1 ız . 

Hakiki kız marka en 1 ıkalar ... a li 1 p 
• • 

ı HARIÇDEN eı 

trabzon sipahi pazarı 19-17 n 
.. ,;~··.- ·, .ı.,··.~- '.1·-~··. -.. -- -

NEDKALMiNA 
elbise dikme eksiltmesi 

I Satın alma komi8} onu rİ) asetin den 
Erz:ncan. orta ıııektep tale 

beleri içın kumaşı mektt"bdeo 
•eril:nck sair bil cümle mdze 
m:-i!yle dıkmesi mütaahidioe 
ait ulm,k şartıle :.08 takım 
man şapka h \rci el bis • d k ti 
rilm~ıi açık ekıiltmeye konul 
muıdur. muvakkat tt>mınd 

132 lira 60 ku ruşdur. temin 
edilen he-deli 17 98 lir ad r 
ihal si 9 m2rt 9_,5 cumartesi 
g- Ü e at l 5 dedir faJ'plerin 
Ş••rtn m gö•m,.k CZ"C her 
gün müoa cıs ya iştiraki iç'n 
h le günü ve atında fırka 
s~tın elma kom;syonuna mura 
caatJarı. 1 - 4 

ere y~rdu 

İLAN 
Trabzon m bk e baş kıta 

bet nd n 
ac k ı.t rm p r v c v ı 
ecek gayr m n u l.IDD o duğu 

b1r ba h ne 
G y ı m n u n u u du u 

m Vd: ' m b Oı< gı LU 
m·r sı 
Tapu un ~u· t 9 h ve 
8,7 oum r s o o a · 
halltsnde ~atp o uKdır 

8 7oum raaınaa ~ v t ı i~hu 
banenın tam mı 25l0 ır 

Aı ltırmanın yapılaca· ı yer 
iÜD, saat. 

Trabzon adlıyc daıresinde 
30 3-935 çarşamba günü s t 
13 14 de . 
l işbu gayrı menkuıun art 

tırma ~ortı: .. uı ~8 2 ~:5 tar 
bindenıtıuarc.n 9~4 537 u 
ile Tra z d 

5 

grö bılmfSl ~ ç &ıtır ılcm~a 
yaz'lı ollıldard. n f zl ın ılı 
mat a nı k ıatey nler, ış u 
şartn::ım ye ve 934 53 7 CO")& 
numuAaıle m""ClUr } e~ mızc 
mü c at etmelıdır. 
'l · Arthr mnya ışt r ıç 
lrarc2a yaulı kıvmetın ) üı 
7.S uiıı>ctindc pey v li 
b1r bank nın t t u u 
tevdı .;dı1t,e1'tır. l 124 ) 

BAYANLAR ~ 

Her haf a mantoluk 
yeni çeşit 

B"Y°' le ra ve Çocuklara hazır ve ;ımarlcma 

her çf'ş t MANTOLAR 
KIZ m'1rka kalnli encliko Er vai cın• l:czır 

P4Jltolar kin acde olmıJ on mantolar 

t mperm.rabl . p rclüıüler 

Altı lır dan 'tiboren baılar 

TEPZI Lfvaz.imalıncta toptan ve pcHlurıJe 

g6ı ülmemiı ucuzluk . 

i pa edene mükafat var 
.. 
OLTULU ----

3 İpotek sabıbi alacaklılara 
er alak.1.derların ve ırtıfak: 
kı s bıplerıoıo gayri men· 

l u uzerıodekı haklarını husu. 
s le f ız ve m..,srafa daır olan 
ı iaı l rına ş1>u ılao iarıb oden 
ıtı u yırmı gün içında evra 
kı m ·s ıt lerıle bırlıkte me 
mu ıy t mıze bııaırmelerı icap 
<"Cttr. Aksi halde bokları hpu 
s c J le sabıt olmadıkça aatıs 

bedd nın paylaşmaııodan ha 
rıç ka1ular. 
4 . Gösterılen günde artltma 
ya ıştırak edenler arttırma 

şartnamesini okumuş ve lü 
ıumlu maıümat almış ve bu:· 
lan tamamen kabul ctmit ad 
ve itıbar olunbrlar. 
5 - Tayin edıleı zamanda gay 
ri menkul üçdefa bagrıldık • 
tan saora en çok arttıraııa 
hale cdılır Ancak arttırma 

muh mm n kıymetın 
b ş oı bulmaz 

o ÇO:( artt.r•· 
b kı kalmak 

üz r a o:ı bet gün da 
ha tcmdıt ve on b ş·nci günü 

ı ı t y p l c k "' lhraıa 
d I bed li Hllj iıı~)'~D D ela 

cağına rücbanı olan dil'•' 
ceklıların o gıyri mvakol 
temin edilmiş alacaklar• 
mııundan fazlaya açıö11a•lı 
tıle en çok arttırana ibıl• 
lir. Böyle bir bedel elde 
meıse ı bcıle ye. pılamaı fe 
talebı düşer. 

6 · Gayri meolcul keDd 
ibale olunan kımse derla 
ya ve.ıilen mübıet lçiıode 
vermezse ıh le kararı f• 
narak kendisınden ev~ 
yüksek teklifte buluna• 
arıctmiı olduğu pedell• 
i• razı o!uru ona, yey• 
mana nemen oa btl 
mü.idetle arttırmaya Ç1 
eb çok arttırana inale 
ıki ihale arasındaki faılJ 
geçen günler için yüıd• 
ten deaap olnoacak faı. 
ger zararlar ayrıca bOk 
cetkalmaluıııo memuri18 

ce alıcıd .. n ta hı il oluDad'' 
madde ( J33) 
Satııa çıkarılan gayri " 
yukarda gö,erilen 30 3 I 
ribiode Trabıoa M 8. k• 
lıii oduında İfuu iJja fi: 
terilen uıtırma prt• 
r,3frtı ·ade ı .t.ircaiı iJt• 
dur 




