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d Üçuncü Umumi Parti faalliyeti ile hükOmet i?,~~~ arabsı~.k a MOFETTIŞIMIZIN 
daha sıkı bir yakınlık, daha ameıı ır era er 1 .. viLAYETLERE TAMiMi 

aa ıı H menıap YeJ• •ahal • 
lince maatahap •ebaı lt•t • 
kaalanaıa ltatkaabk yazifele · 
ri bit•• bulmuıtar • 

1 ve keadiıiae partinin reaı!l Ankara J9 - (Beyenaame f · · ı · t' 
ıekreterlik nzi eıı vrrı mıt ır. Ca•riJet b•lk partıııerD ... d 

aleketia aıyaıi Ye iç.ı••İ ba· 2 - Bütüa Yi!iyetler e 
J•bacta ıllttliü yüktek m•k· Vıliyet parb batkanlıi111a 
ııtlaraa b baka.akana kolay· vil&yetia yaliıi memur kılın · 
lııtarmak •• partiaia iakiıafı· mrthr . 
aa arbrmak •e bıılandarmak 3 - Umumi m&fettitler 
~ia baaclaa ıonra parti faa· maatakalara dabiUade bütllca 
lireti ile bl~ ii 'Det idareai ara deYlet itlerinin old ... iu ribi 
ıuacla cl•ha ııkı bir yakalak partı faaliy•t ye teıkiiittaı 
Ye dalaa ameli bir beraberlik da yükHk .aar11kıp ve mü • 
te•ia edil•uiae ıenbzıkurca f11ttiıidirler . 
karar •eıjl•;ıtir • Ba mak • 4 - Vıli1etlerde ilyoaka 
••cila : ralca intihap eclilm:ı bulunan 

5 - Bu beya••••e•i• icıp · 
Jar&nı parti l•Del aekreteri 
olmaı lııulunaa D.a~İJ• wekili 
takip ve taazim ejecektir • 

6 ~ Yakarıclaki maddeler 
biitila parta teıkilitaaa Vili • 
yetlere ve umumi •iifettiılik 
lere te\»lii olaamaıtar • 

Baı•ekil •e C. H. P.rtı11 
ıeael beıkaa •ekili 

l - DabiliJe Vekili gea· bqkaalar ilye durumuna al • 
Joakarala i1eliii•e ala••~lf~:__-------------- lımet lı&al 

Doğu iller•mizde kalkınma 
Erzurumdıı yeni bayındırlık, eu ve Elektrik 

işleri , sipahi ocağı · · 
Enaram •alla biri•isde•: 
Oçlacl Umumi Milfettitlik 

•ıataka11 kalk&a•• •e ilerle•• 
laareketleri çok eıulı bir ıa · 
rette laqla••t •• 101 al•akta 
baıa .. uttar. 

Oç&acli HHl•İ •ifettiılık 
ilia iç ,.nık iaıaat talaıjaati 
•larık bitçeaia fe•kallcle 
lua.taclaa yeril•• 720 Dia 
..... a4o bia Hraıı ba yal 
,_. Eııara•da karalacık 
•llettifiik daire Ye e•leri 
ltaa earfecllle•ektir • 

E,.,.. • •• Elektrik 
ltleriae uaıfa bir ıurette bat· 
laaaakt..clar • Ba biyik itler 
itila tle icap eciea para, Jİ•e 

feYkaJAde tabıi1attaa Nıfia 
Veklleti •11Jrİae •erilmittir. 

Erzaramcla ea ıoa ıuaite 
ıire bir ıipalai ocıiı açılmak 
llzereclir. Y e:ai . ıipabi ocaiı 
Enaram Belediye •e imar 
birliiile •iiıtere'iıea meydana 
ıetirilmektedir • Üçüncü uma· 
mi müfettif HJİD Tabıin Uzer 
ba iti de çok öaemli tatmuı· 
tar. Ocıiın bab~ıi için Trab· 
ıoadan bıbça.aalar •e çiçek 
f idıaları ıetirtilaaifbr • T ••· 

1 
•• lıapacla •ııa.a tlreai 
J•pılacaktar • Sipalai ocajı , 

1 
•J•İ sa•aada ıelair ku,lbl 
ıilli ... ıeket •laenerleriae 
a~k ba1aaclanalacıktar • 

-----------------T rabzona su getırtmek 
kanahzasyon ya·parmak içın 
önemli bır toplantı yapıldı . • 

Enelki ı&• .. , .. Oç&acl U••• Mifett~i•is Tauia U&11ria 
la111•larile deled•Jecle bir topla•b Jıpal•Jfllr ~ 

Valiaıa baJ Rıfat o .......... riyı11t .•ttilderi b~ toplaab, 
Tra .. aoaa ic•• ıaJa ıetirilmeai •• kaaalasaıyo~ te111l••l• J~P. tana... ıalti ikı mabim ihbJacı•ıa iıblaclaf edıyorda, Her du 
•eMleaia laalli içi• ll&fettiıi a•am I V dA1etle bırlikte , eu~ll 

lal, Arette ••ıial olmap karar •••it , laer ıeycie• lace bar 
• fe• lae1etiaia ıladeriJmuiai biti~ ~ra~zo• halka •a•ıaa 
Wpafia Nafia ••llili•isclea rica etmııtar. 

PAZARDA 
TemeJatma 

Puar ( ıw) Oçl•cl •••· 
•I •llettif UJID Taluia aser 
-. •bala Trabıoaa fidetkea 
b1a•11a da ....... blflk 
lair erta ok.ıu te•elilli at· 
lllfbr. Kaıa••z laalla yalna· 
tla orta mektebe bY11fıca • 
..... ıtarı cok bı1ık t.ir 
... , lfiacledir • 

Kızılay 
kongreai ve seçim 
lnelld ak ... luıala1 koa· 

iNii toplaa•ı idare lae1eti· 
ld .. , ... tir • li>eterli 1a.. • ..._ia Aftbt Ce•al Kua· 
~. 1aı1ık ltir ekHriretle bi· 
rlaci reillip , 1ta1u E.U.. 
ltrea ildaci reialii• , NJ Sa· 
dl ••llpliıe. NJ DuYif 
ff'::.dadata , ljret.a •a1 

1 

Falari klbplit• HÇÜ • ::!-•· Yui lae1ete b.... 1 , ...... dllW. ,, 

Gelenler 
Oçllac& amami •lfettitlik 

iktiaat •lt••İri ltaJ Saffet 
Emai1et •lt••İri lta1 Mihtat 
daire •• LeYııı• •lcllrl NJ 
Bahri Erıaramclaa tehri•iıe 

ıelmiflerclir • 

Güneı 

tutuldu 
Dla ııbala ıaat lleıte ıı· 

•lf hlt•l•Dftar. Klllf bacti· 
ıeai baılaclaktaa bir •lclclet 
ıo•a rt• .. İD parlakhtı tecl~ 

ricea aı.ı.11 , bafifce ortabk 
kararmıfbr • Ba laal bir ıut 
kaciar ele••• e••iı , iace ltir 
lailll ıekliai alu rt•eı Jİa• 
teclrici bir halele tabii dara• 
••• balaDflur, 

PARTIDA 
Ba sıbah Vali ye parti 

batkaaımız baJ Rıfat Dıarı · 
••• parti karaiı•• relmit • 
ba11r balan•• n, •• 1ı..ı iye· 
leriadea bir kıs• ile ıör&t· 
•ilt , t.irleıtirilme keJfi1etiai 
parti kau Ye ••mJ• teıkillt· 
1 araaa tami• etmiılerclir • 

Avam 
kamarasinda 

Habeş - ltalya .. 
KARARLAR,G0R0Lr0LER 
LOYDCORÇ OLACAKLAR 

DİYE BAGIRI R 1 
Allkua n - ••• 

ka•ua ... cla E•• • Jaaatta 
bala•• .. Ye tattıımt.clea İlti· 
f ade olaau PJeala elde 
edil•edipulea •• '*ı&• 
Habeı laik6•eti Hl•••a•a• 
clola1iıile ba teclWrleria ltal· 
1a1a karp taSJik ••ııb11 
olarak tatltılaacle ilrar etme• 
meaia lGza..- oldap ye 

baalar.. kal.,.._11 llakkaa• 
clald lalk6•et br•aaı oka • 
•aıtar • 

iaıilizi• ba karan ,lıa•a· 
rıcla l»&Jik lae1eeaa •1••clar· 
••ı L6yidçorc ••la•lif •••I• 
partiı: adaaa ıla alu ArtJılr 
la&ki•ete ticldetle lalcam 
etmiılerclir • 

Löyid Çorc alçaklar cli1• 
laitap et•lı cliier laatip te 
Ecleaia Ceaen•J• litm..W 
iıte•iıtir . 

Reialeri llakclolaacl olaa 
millt İfçi pıaba AJlawları 

1 la&ki•et ale1laiacle hJ ,., • 
••i• kuar "'llİftİr • 

İKİ paıtiai 4e lli1aaet1 ya• 
taai1e batlaia albacla bir .... 
ru•a•e ••ıraclerek lalkimıt 
taalalıltleri ifa et.-•lde it• 
tilaa• edilmekte •• •fif11tler 
ce•İJ•ti koaıe1itoplaabiuldaa 
••••I ıllllaa •• aclaleti IClca(. 
fa7a cle•~t etmfttir • 

Ser but irlaacla la&k imeti 
reili Halreıiataaıa ••ibeti bl· 
ti• milletlere bir ihtar t .. ldl 
et•uiai •• •ill•tleria laatti 
laanketilli oaa ıln taui• 
et .. ıi llıimıelclipi ll1le • 
•ittir • 

iaıiliı lalki•eti.U. bruı 
caaabi afrikada sok fıu 
kuııla ... ttar ı 

---~ ..... Cll; ... ..... > 

Bazı köylülere, b•sı de•a • 
ire 1apbi•• te•aılarcla cam· 
bariyet halk hilkümetiaia içia 
de tqıdıiı •aaa •e mıkıacl· 
'a biçde uyıaa 1itme1ea waıi 
yetlere raıt&adım. 

Kiylün&a ber hıaıi. .bir 
m•kaat içba. mutlaka 1atada 
ile mllracaat etmesi yoluda 
ilatarlara •araz kaldıklarıaı 
anlaclua. 

Buna• akıi olarak batna 
y&ktek •aaaaile ta• camlaa · 
rİJetci. idareci, ,. laalkça idare 
amir •• •emurlanaa da teaa 
düf ettim. 

Köyl&yil bir baba, bir •i•· 
beJ ıefkatile kar1ala1ıp, ae • 
ll•layıp dilelderiai cıa kala· 
iil• 'clialeJip oaları ~tatmia 
eclea ukaclatlan da fir•ek 
deyi•. - --- -

Fakat, klçilk •e•rlana 
•aaleaef ba klçlk •••arlar 
iç'ade 1erli olulartiu bir 
takımları••• her ••af laalka 
•• ba arada kiyllye, çıftçiJe 
laatta inıaa • •••leaiadea 
uak •• raba reacide edecek 
laareketlercle balaadaldanaı 
da iıtırapla kufllada•. 

• Bir iki •••• iace bala 
içiacle ikea bir alk talaıil cibı· 
lile aaıtla ya belki bar aiti • 
...ıa denet .. kiaeliae ıarea 
•• , ... liiSı &-L-.a...a---
INw .......... ....._.. 
clerlaal keacliai deY ., ..... c1a 
ılnrek bir ki(,ıi ceberat. ile 
caa&ek aalaipleriae kUfl wısı1at 
a!malan korkaaç ol•ak~a 
ııyad• bir b1atıo . ~alaauaae 
çakmıt cali ye takbt ltareket· 
ler ıiııer•• bir aktöılla hal 
ye taYıl kadu ıiHiaçcllr. 

öır tapa kltabıaia, laeıllu ı 
ıi bir kaJıt içi•, .. 1ıa .. ada 
karı·ua• çam bir maracaat· 
ç&Ja, clalaa aoıp ıaale •er • 
daa Yet•edu \ Çtk datan7a ) 
bltabile buekette ltllluaclaja 
•• daJd•& 

Ba d•1ıa1a taııJU •••11r 
ca•laurar•t preaıipteri baklfl -
•a ılre, bir mlrtecid•• baf 
ka llir i•Y cleiilclir. 

Eier buaa J,ir eıeri ıaf • 
let olar.il J•P•Joraı deYlet 
•••ara çerçeHıiae ıire•eı. 

Bıaa ab ya)cle •••arlara• 
M çirkia yaaa t•Yll Ja l•ir· 
l•iaia 1616 lalade ••1alaat 

YANGIN 
Ba ıabaaa ıut oacla A1· 

•alil ıokıjl•da klçlk bir 

iıiteceii bir mevkide cereyaa 
ediyor ki, a11l iztaraplı •okta 
b11raııdır. 

Atatllrk'la « Efendi • 
dediii bir köyliiye .. ir çiftçi • 
Je bir tabıilclaran biçbir aebeb 
•e i•baae olmalnızıa •i•z• 
alaall!ıyacak küfürlerle muame 
le etmesi kadar dilbiıq bir 
ıey taaa•var olaaa•az. 

Kö7lümlz mutlak bir ita • 
ıtle •uk~11et •e miitewazı 
iaı aul'lrdar. İJİ •••meJedea , 
Hila.\ i ıef kattea çuk m6telaaı· 
ıiı olur. 

Yüzde dokıaaıaı teıkil 
eclea b&yiik l üık Orduıu iıte 
ba mlte•aza ~iuaawıa bir 
araya reAitiadea ibarettir, Oı· 
d•d,., muti, CİY•••ert bir 
kanet olaa kö7lü, hikümet 
cibızıam her k11mıacla malaıb 
betle karıılaamaia liyıktar, 

Herbaari bir köya&aiia laer 
haagi bir it içia herbınıi bir 
daireye •irayıııada ve fİrİfİ• 
de o daire imiriaia oaa bir 
•erbaba demeai •e ıözii aza 
ıiirecekıe bir yer, bu ıaaclal· 
re r6ıteımeıi Ye dilekJerıai 
clialediktea ıoara o itle al& • 
kalı •e ilıı li memura ç•iarbp 
iııb -t almaaı •e ba dılek kea 
di 11lilai1eti dılailiade deiilae -
pbr.... ca•la•riJetia katli 
tarif •i J•pıa bir camlaari1et 
....... dar. 

Beai•le •J•İ laiı •• kaaa· 
atte bula•daklaruaa füphe et· 
••cltiim •e o 1olda laueket 
etblueraae fÜkraa!a ı•lait ot -
liuia• Jikaek idue arkadaı · 
ları•d•• dıA•i•• ı•dar kı , 
ba i•aa •• kuaUeriaia e• 
laicra •oktaJarıada ea klçlk 
•emartar •••acelae•iade •• 
ıi& •• •• yo&da tatbık oJu · 
duiuau takıp At11711r•alaradar. 

DeYa •e teftlfi• uauaa 
da, aıaa etme& utedi;ıa bu 
Ye •aıı1eüeıe teaadüf eder· 
ıe• DUDU idare aamıaa •• 
•llai• bir kuaar teJikka ede· 
ceti•ı •e çil•kü claJaili Ye ida 
ıi llJ••etimizia aacak lav ıaaaf 
buaumaza, bıtb .. ua kiy&i•l&e 
t•fkat, •ulaahbet riıterilerek 
••Uak bir adalet te•i•iae 
iabaat edebilecejiai Jlkaek 
takdirinize arzecle:rim. 

• 

Bir katibe 
ihtiyaç vardır 

• •ele raa.ıc..- ~·L••• , Etfai1e 
.. •- .-•--. Bı1aa ol••• , bira& dak· retiıuek dadlr•lftlr. "tilo ltil•eai ı•rttir . iatek 

Valimi& baJ Rifat Da • liler llatbaa .. ıclaa iulaat 211••• J••ım ıeriae ı•l•iı L 

el , l . , ala vilirler , • • 
l..!'j! • •• ımar uı wenarıı...:;tar;;.:..• --=~~~~~~!!il!:~~==' 

HALKA iLAN 
Belediye Riyasetinden : 

. Hae •• •1111 "8Uana• .... . .,••l•r 6acalarrnı ıemizl~na ... 
tlilılerin~• •on PDılntle ııi ııi , •• ,,. laodiıeleri ua•ua i· 
malaletlır. •• 

EYYelce ele illa eclilcliii ilıere bacalan temizi k . . 
W.di1ede aJnl•ıı bir teıkil&t •••ctH olap ücreti deme k ıçıa 
olılaia•da• bacalanaa temiıletmek ilatiyacıadı olanlar:a Pi, 

1 
~~ 

J•J• •aıacıatlan te akıi laalde ba ıebebde• çıkacak e e 1 
laraa Ottlıli cııa tatbik ıdilıceji illı olaıu, Ja•ııa ~ 
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OÇOCO DERS 

SINIF 
INKILABI 

RECEP PEKER 

( Keauttapau •••.a lar 
l»iraz kuiftir. clmleleria, 1' eli •eleri• iiıeriacle ayn ayrı 
daruak ilabat •er••J• llerlİ 
•İIİa laacmi mllaid olmadıit 
içia ukaclaılan•du ba tui· 
leler keriade •biJJa .... iaıiliz 
Ye FrU11z uaiklepedileriatlea 
we diiu •uatalarcl•• ıatifade 
eclerek keacliluhai ay4aalat • 
••lar•ı iatuim. ) 
Sendika fikrinin doğuıu 

ve k.urumlaımııı 
Gre•i• tuirli bir ıillla 

olabilaeıi i~a aeadikaliat bir 
fikrla Is ura• laaliae ıelecek 
ıarette tatt.ik edilel»W.eai il· 
ııadf, Bnaala beraber ıöze 
çaıpu bir aokta da ı• idi: 

Seaclikaliul tatbik.bala11aa 
ilk sirerkea b••• taarru 
YAllUll teldi Yeril•İJOrcla •• 
laaalartla ibtilll kekaıa yokta 
JUİ iffiler birbirlenai korama 
Ye aaeleJe ılllfktia zaaaaaa 
tla JUH el•• ••lltall ola -
rak ... dikal kana&ar • za • 
•n IİJual olma7aa eaaalara· 
•• rajmea, tatbikatta tama 
mu ıi1aul aeticeler Yer•iJ• 
batla1orlar. 

ilk aeaclikaliat fakirle Fra• 
aa •• ita11ada cloiayor, der • 
bal 1er7iiziaia ekeaomik aaa 
takalaraaa Y• bilbaua biJik .... ,i memleketleri•• J•Jah 
JOrda. Ôace 1alma luuclakla 
u r•rclda telirleriai ıiaterea 
-cüka tetlullt1 J•••t J••&f 
feduu1oalar •• koataderaı. 
JOalaı laaliae ıelmiJe llıfla . 
,., .. koafaaeıaaıoalar ela 
... ıeket 11111 1are1ı•lar le· 
•• em4'orda. 

Artık ifçi ıaaafı •• dok•z 
aaca uııa bitmeliadea iace 
1ıt .. cliliai patı•lara kartı 
miclafaadaa ibuet •la• ••aa 
talan klfi 1lıml10T Ye aoı1a 
liat edebiJ•tıaaa ı••=tleaeıi 
aeticui olarak paboa ıımfıaa 
açaktaa •Pi• taarraz eaiJor 
we micadele aluaaa i•llİfletİ 
1orda. Ba çarpapaaları, liJ• 
aal partiler Nlauade daha ıJi 
ıözdca ı•çir•• faıaat... laula 
caiaL 

&ıa prp .... lar .••••ııada 
ekoaomik liberal ceblae ile 
toaJa&ıı ceblle latr ııa bii 
tairuadea birer parp ••Y&İ 
zapted&Jorlar •• ceblaeaaa daf 
ıir&Jaa• ıire, ıoı1aua•ler 
berp keacü leWerıae birer 
parça kızaaç daha te•ia 
edi1orlarcb. İl ku•lan J•pı · 
h1or, İfçiaİD lautabp .... 
•••• ,.,..... iliç, kaza Ya -
kamada •• ilati1ar1Jiı•cla liıor 
ta ıihi.aoaJal JHGı•lar te • •i• eclili1or n •arhk •oplaa· 
aa11aa - ba ıözi 1enet 
teraklal karpbit ab7oıaa
kar11 tedbirler ~uaalaıtlnla· 
,or. Fada •••sialeea•i• ••J 
daa tıriJ••••k içia •iraı •• 
kauaç •usileri utala1or ; 
aira11a itir aeaildea dii•ia• 
llalaaua oillla ıeçaeli •-••da se•it ölçtide •erıi aba· ••11, aa.ı.aam kaaaaç YUIİ· 
leriaia kir •• ıelir 6!çlillae 
lire çojalhlaaa kaba& eclili 
~- ki, lalli• lnua1ar ... ,. -
liıt CV•Julana liberal cer • 
1aalara karp celalae UY•tı•da 
ulttattAkluı Wrer ••tli pu ,.....,. 
=~ --

(YENIYOL) 

Suriye ile Libnan 
müttefik haline 

fransa ile 1 

konacak 
Ve doğu cumhuriyetleri adı verilecek ! 

Aakara 17 - Ekodoparı iünü ve 'bu Cumuriyetlere 
ye On ıazeteleri Fra.oıız dıı doiu deYletıeri adi ' ve,ilece· 
bakaalatmda yapılan bir top· iini ve Süriye tle Lunnania 
laabda lSariye ye libnaaun l Fnnıız maadaıı•da• kurhlur 
Fraaıa ile müttefik iki müste- kurtulmaz milletler ,Gumiriye· 
kil Camuri1et bat;ne konul - tiae iltıhak edtcejini yaz · 
aaıı meaeleaİDİD gö::.:r:.:ü;;.?;t.::.ül~d:.:ü_·_ . .;..' _m_a_k_t_ad_ı_rl_•_r_. ------

GENÇLER KÖŞESİ 
Gençler için yer ayırıyor, 

Yazi müsabakası açıyoruz ... 
Yaluncia f{ına•lik çıkacak Yeniyolda (Gençl•r it;i"J •itan· 

lar ayıracak y•nİ yeliıen o• y•tiım•lde olan i.tidatları , tanı· 
)l'GCG,. ıan&tacalı, 6t!nf kalemler a•aı_ındo )'~ZI mu•abalıa~arı · 
açecalı, en 6Üzel yazanların yazılarını her ıun G•nçler lıoı•· 
•İM• neır•d•cek, 6•nç i.tidatlarla çalı m•ızul o• alôltodar 
olacalı y•tiımel•rİne hizmet edecetiz . 

Gln; lıalemler ara•ıntla oçaco{rımız ( Yazi müıahalıaıı ) 
Hilcay• miııabalıaıile baıliyacak alacafımız yazılar .'ne• bır 
tlilılıatl• 1eçilecek , uçüncüye ltodor lıozananların hılıayelerı 
(G•nçl•r lıö,eıintle neıretlilecelı. os ha aaretl• lailuiy• mü~aba• 
lıa11ntla lı•.zananların yaeılarını tlcima idiyıcılı o• belılıyıc•· 
fi.a Şimdiden 6•nçlerimize taozhe ediyoruz : .bir~r hi~dye ha. 
aırl••tnlar. Hikôyeler çolı uzun olmamalı Yenı,ot a~ bır ba{aAI 
•ılifan•na 6eçmemelidir . Hikaye müıabalıa•r~a 6fH~ejr olan 
yazılar /aazıranın ~irinci aiin_önJe'! . itibaren nıla~y.•t bır hafta 
İfinci• itlarehanemıze 66nderrlmeıının ldzınt••ltlıfi 6'Ç•n nuı • 
laalarımızJa yazılmrfıa da olcayacalaramızın 6u müddetin pak 
tlar oldafundan balaiıle zaman azatılmaıını iıtemeleri liz•· 
rin• yazıların lıabai miıdJeıi 20 hazirana ltatlar azotılmıffır. 

Sayın halka 
( Fareler öldürücü 

gösteriyor dikkat 
Belediye riyasetinden : 

ilan 
tehHkeier 
ediniz ) 

F ueleria 11hhat üı.eriade aıaracaal etmeli ve kallanma 
auar rolleri oldaju berkeaia uıülleriai öireamelidir. 
•alfl•ıdır. b!I hayYan1n ço • • D,ier tarafta• biitiia ev • 
ialm111, temizlii• riayebiılik lerde k•p•n buluadurularek t•• •• dikkataıı.liktea ileıi farelerin ıirebilecekleri Jerler 
relir. B11alanD itiifı. yapılacak takaamab ..... helilara 1 foa 
•Ücadeleaia .. müeaaii' o~m111, konularak laiımlarla ev rabı · 

ta&tia ber ııaıf balkın müıte· taları kuilmelicliı. 
rek ıarretile miimkü.n~ür. Şehrımız billaaua fındık 

Soa palercie ıebirde zu • ve J•i ihracedea bir memle 
bar eclea ye ( V ayl ] baatah ket olma11 ıtibaııle fareııin 

11 deailea bır aevı öl aüriicii tüıı:e•eıiae ea •ibait bir • u 
b&1talai•• farelerden ıirayet bit oldabun an hu h• JYIDla 
ettiii anlıtılmakta olduiu• rıo fıncük fareleri ve , 1•icıla1 
claD ba muıur ba1vanlarlA tarafıadaa da azami ıu,e1te 
cle•••lı bir ıarette mücade imbHıaa ıayret olaama1ldır. 
leye baılaa•ııtar. Ba taHiyelere l11emle j Ye 

Bunua içia k.ütün eaaaf'n hau11i1etle alika ıöıtermek 
dikklalarıDda ikJfcr kapu balkın keadi ıılıbatın1 kora • 
balaadararak ııda maddeleri mak demek oldaiaadaa ıebir 
aıD izerleriaı mutlak .,ıuAtı_tte dahtliaJeki bütiiD!ber ııaıf 

simekiDla örtmeleri liz.ımd~r. halkla 161terilen tedbirlere 
F aralerin ı.ebirıc ıtJifıni riayet etmeleri Ye akıi halde 

temi• makaadıle b~ledıyece hareketleri rörülecekleria ıid· 
ıareti mabıuaada fare zehırler detle tecziye edilecekleri il6a 
ındea almak üzere belediyeye olunur. : -== w 

~ina ınşaati eksıltmesi 
iNHİSARLAR 

BAŞMÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Pulatanede yaptırılacak 17854 lira keıif 

bedelli idarehane bınası 18 ()-936 gününden iti· 
haren kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. eksilt 
me ve ihale işi 6-7-936 gününe müsadıt pazırte 
si günü saat on birde İstanbul kabata:ı inhisarlar 
levazım §Ubesinde -nüteşekkıl alım satım komiısyo 
nunda vapılacakdır. 

letek•iler eksıltme gününden en az üç giin 
evvel inhisarlar iıışaat §Ubesine muracaatla en az 
bu büyHklükde bir hinayi yaptıklarına ve diploma 
si mimar -ve mühendis olduklarına daır vesaik. gös· 
terip ehhyet .vesi kası ile ~oksan kurut mukabilin· 
de eksıltme evrakını al ıbdeceklerdir. 

Teklif mektuhlari eksiltme günü saat ona 
ka<lar koınisyon riyasetide ma.kpuz mukabilinde 
Terılmiı olacakdır , Muvakkat teminaı 1339 
JaradJr, l ,. 4 

Başbakakan 
Tayyare ile istanbula 

gitti 
Ankara ı 7 - B•ş balua 

ismet Jaönü beraberinde Na· 
fıa adhye Ye dahiıiye hak•· 
ıılau olduiu haldca hu sabah 
tayyare ile ist~.n bula ııtmit · 
lerdir . 

Filistinde 
" . 

umumı vazı -
yette değişik

lik yok 
Ankara 11 - Fıliı~iade 

umumi va:ıiyette bir deiifı klik 
yoktur . Yahu diler kuciuıua 
eıki mı ht llerini t oşıltmakta 
ve anp ileri gelenlerinden bir 
çoi:uda Mllıra ve Lubaaa 
gitmek üzre Fıliıtini terk et· 
mektedirler . 

Japon kuvvetleri 
ziyadeleştiriyor ... 
Ankara - japoa ıj.aıı 

mınçurideki j apon ordusu • 
DllD nzak ıırkbaki ıovyet 
orduıu iltıı tevazuu tt:ıkili 
edecek derecede tez.yit edi-
leceiinı bildirmektedir . 

Habeş imparatoru şere
fine bir Zl) afet verıldi 

Ankara - AY•m kamara· 
ıı ızH• babeı impratoru ıe· 
refıae bir :ıiyafet Yermitdir. 

Hazın bir ölüm 

Trabzonlu • Huıusi muba· 
barimız yazıyor : 

Trabzoa m.erkez poıtane· 
ıı muhabere memuriarınciaa 
ye •emleketımızın aııl tocuk 
laıından Mehmet mcmurıyet 

verdıiı Trabı.oada . Huıraaın 
ı 1 ııci Perıemba ıünü bar 
lı~ftabk kıta bir baatabktaa 
ıoora nf at etmııtir • 

Merhum hemıerimiz 932 
aeDeaınde hükumet beaabıaa 
mealeki tetebbGat içın Arru· 
p•ya ııönderalmek iıtenilmiı 
aede aıleainin mümaaab buaa 
mani olmuıtur • 

Daha pek ıeDçdi. 30 Y•t· 
laruada h•yata veda edıp ara. 
mlzdan ayıdan Mehmet Tire· 
bolunuıı temiı. ve ıe•ıili bir 
çocuauyau • 

Ccnuıeainin otomobıl le Tf· 
reboluya ıetirileceiı ıün ora• 
daki 4oıtlara fe,k.aiide aevıi· 
lerıaiD eıeri olarak toplaamıı 
aziz öiüleriai teessürle teıi 'i 

etmitlerdir ~ Tır ~ boluya mu· 
yaıelette iıe üç yüz kadar 
bemıeriıi kaaa badaa yaram 
ıaat cioiuda Harıat çayıaa 
kadar ıiderek karıılamıı • 
lardır • 

Bu bazı• ııtikbal doıtları 

ye aübab betkirları çok olan 
inHaların belki eD HYIİliııne 
J•pdmazdı • 

Tireboluy• kadar cenaze· 
10 refakat eden meal ek ,.. U• 

kadatları ve aale cioıtlarıDlD 
16z yııları ve hıçlurmalan 
ara11ada topraaa , ebedı , uy· 
kAı~a terk edılen bu çok 
ıaym ölüye alıab rahmet •J • 
leıiD • Kederlı aılui eferacla 
D•• bııları Hİ olıun der mu· 
rat111 eıiae ıabular cüleriı , 

E. Erkal 

.. 
<---....-- . --~, 
\ SEVMiŞTi 

1 
BU Gönlüm 

Edebi Büyik Roman \ 
} Yn: Darmaı Türkmen o;lıı 1 
'- (32) ~ 

Buoa raimea bir ıün bel 
ki .. yi, kibar, yüksek, ııüıel 
bir adamla evlenecek .. balbo 
ki bu kızcıiıza ihtimal balak 
çınuı hatia kellarıaa, bir ar•· 
bacıoın iıpirto lroka1a kirli du 
daldarına tealim edec eiiz ya 
z,k » Bn merhamet oau ıenç 
kızla konuımaia HYketti, 
Bu ılık bahar ıeceai kalbine . 
bir ıarip heyecan Yeriyor. 
ıcaç kazın yavaı ıeıle ve.ıdi 
ii ceYeplar kolaiına muıilıt 
ribi ıeliyordu. Ne yapdıiını 

bilmeden, düıünmedea yay •t· 
ca ıeaç ,. kızın • parmaklarını 
tuttu, o ellerini ıeri çekmedi, 
bir buse ıibi tatlı bir nazarla 
Sedada bakda. 

Sedada bu dalıanlıkd•n 
Yılmaz'a ıeıi uyandarda. kürek 
çekmekde pek aahare.ti olan 
J•• YJmaz yanht bir btre • 
ket yapmıf, iıkamrozlardaa 
birini lurmıtdı. 

Sedat telit ile 1eiiadea 
fuladı, burada ıeri bır akıntı 
olduio içi• maaeyra yapmak 
müıkiildü. Sedat idmub kol· 
larının bütün kaYveti!e Din ı 
dıi• balde tek kürekle ıanda 
la ıdare etmeie muvaffak ola 
mıyor. akıDta olliarı ıuakda 
ki bar taı köprüye doiru ıi· 
1ükle1ord11. 

Bereket Yeraia ıaadal bir 
aralak ıabile pek yalda bir 
aoktadaa ıtçiyorda. Sedat 
ebndeki tek kürek ile mabira 
ae bir •-•evra 1apcll , bir 
tahta keıip 1iıkamroz J•pmak 
ıçıa karaJ• çlkdı. 

Geaç adam çalılar araaıa· 
da kuvvdli bir dat pafça11 
ararkeD kadnaiarıa feryad et 
meie baıladıklaraaı if.tti, der 
b .. L ıı.b.,c koıcia. 

Y ıl•az yiae bir becerikıiz 
lik etmif, ıaadah karadaA 
açarak tekrar akınta1a kaplar· 
mıfb. 

Geaç kadaa fer1acl ediyor 
hizmetçi kıı biçlura laiçlura 
ailayorda. 

Yılmaz aaLdaldakilere : 
- A1aklarıaııı öpeJİm 

ıuıaa... i1:temi1oıum, dedi. 
ıoara S:uiada aeıleadi : 

- Sedat çabuk bir akıl 
öiret... ae J&payım ? 

Sedat buluadaiu yerdea 
bir kaptaa ıibi kamaada etme 
ie baılacla. Fakat o laer ae · 
ı6ylerae Yılmaz te11iai yapı • 
1or, tehlike dakikada• daki • 
k•J• korkunç bir ıekiJde 
büyiiJordu. 

Sandal ilerde taı 1'6prü • 
ye doir• ıüratle akmaia hıı 
lamııda. Akıatı oau köpıtiaiia 
tat araklarıadaıı biriae çırp· 
cbıı aalde paı çala•••• lııile 
deYrilecek, Yılmaza kadua!uı 
öilm tehlikeıille mar111 bara -
kacakch. 

Y almazın kadıaları karlar• 
m11ı fö7le daraua keacü kea• 
d11111i bıle kartaracaiı fiipb1,li 
idi. Sedat büyük hir beyecaa 
ye korku ıçiade ol•••••• rai 
men itidal deaiai karb•bD• 
di, Y almaza : « Tek kürekle 
•thıakiaolduiu kadar claJ~ 

== Arkut !il = 



İLAN 
Mahkeme batkitabetiadea: 

Açık arbrma ile paraya 
Ç•Yril,cek gıyrı menkulün ae 
oldaia : 3 bap hane 1 anbar 
1 aerander 3 kıtafıadılık3 kıta 
tarla 3 ktta çahk. Gıyrim•alıu 
liia rulua:iuıu meYki.mabaUe1;, 
•okaı, numaraıı: Yomra aa· 
hiyeıir Jn KaJfka kö)üade tapa 
Mayıı 933 tarıh ve J 9 ila 32 
No, kayitl!. Takdir ola .. &D kıy · 
•et : Serandere 7o anbara 
IS, 2o No. haneye 65, 21 
No. ka•ıtli haneye 80, 22 no. 
haneye üo ve 25 26 110 iki 

[1'ENIYOL) 
z JJ : mc ı :::s 

j Sa,fa 

11••• -~ 1 SaymBayan ve Baylar 1 
FENNi TAMİRAT 

Elektrikle ifliyea cıbazlaraaızı, her çeıit Y ıza Graaofon 
Dikit makinelerinizle Çorap F aaila vuair bilclmle 

iateraeaiz aııjıdaki adresi katiyen uaatmayıaız. 

Meydanda Istanbul Lokantas arkasında 

yağcıar karşısında Fenni İŞ Kemal 1 AkKutılıa Oflu ojla: 259 ····-tarlaya JÜ:ı.er ve 3o ao. tar • 
laya So· Ye ;. 7 n o. çalılıi• 
l oo ve 2g ao. ça.lıhga 5 o ve 
29 DO çıl•ha11 5o. 32 DO. 

fıadıklıra So, ve .ı 1 ao· fın· 
ddd•ra So ve J 9 ne, fındıkla
ia 2o lir: kıymet takdir 
edilm•ıtır • 

~SPİRİN 
, , 

Artırmanın yapılacarı yer, 
ı&a, ıaat: AdJiye bina11 öaü. 
•de 2o • 7 • 936 Pazarteai 
lfiİDÜ Hat 14 • 16 de • 

ı - İtbu r•yrime:nkulün 
arhrma ıartnameai 20· 6 936 
laıibiadea itibaren 935 • 341 
Do. ile Trabıoa ıulb mabke· 
•eainia muayyen aumaraıında 
berkeaın ıö rebilmeai içi• açık· 
tır. ili"lda yaııh olanlardan 
fazla •alumat almak iıtiyealer, 
iıba prtnameye Ye 935 • 341 
doı1a numaraaıle memuriyeti· 
•ize mliracaat etmelidir. 

a - Aarluma1a ittirik içia 
Jukarıda J•zJı kiymetin yüzde 
r~s 1111Detuıde pey veya milıi 
tar baaakaaın teminat mektubu 
••di edilecektir . ( J 24 ) 

l 3 - ipotek ıahibi alacak· 
. darla dıier a1illadarlarm ve 
ırtıf ak hakkı ••hıplerıaı.a ıayri 
•••kaJ iizeriadekı ba •darmı ha 
aııaıa&e taiz 'fe maaraf adaır olaa 
. ~ddalaraai ııba ıJia taribiadea 
ıtabarea Jirmi rü• içiad evra. 
kı •iıbıtelerüe birblde me • 
••rı1etımıze bıldaımeleri icap 
•.d·~· Ak11 halde baklu• tapa 
••cilüe sabit olmadıkça aabf 
~•deUaıa payıaımuaadaa ba· 
rıç kahı lar • 

4 - GöıteriJe• ınade ar· 
lır•aya İfbıik edeaAer arbr· 
-. fartnmeıiai oka•aı ve 
lü111alu maJ6mat aJmıı ve 
b11alarl tamamen kabaJ etmiı -

2 v 20 komprimelık ambalajlarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan li1arkasını 2"ayın z. 

ad ve itibar olunurlar . 
S - 1 ayia edilen zamanda 

ıayri meakul ü~ defa bai • 
raldıktan ıoara en çuk arbrana 
ldale edilir. Ancak artırma 
bebeli muhımmea kjymetin 
yüzde yetıııit betini b11lmu. 
veya 111bf iıteyenin alac1gına 
rucbaaı olan diıer alac•klılar 
bu'uaup ta bedel baalaraa o 
ıayri menkul ile temin edil-
mif alacaldannıa mecmuuadaa 
fazlaya çıkmıuı en çok arta· 
ranıa taahhüdü baki :kılmak 
üzere artırma on beı gün da· 
ha temdit ve= on beıinci 4 · 8 
936 Sıb al• 1ap lacak art.r· 
•ada, bedeli Hbf iıte1elfa 
alacaeana ıücbaaı olaa direr 
alacakWaran o ıayri menkul 
ile te mia edilmit aı11caldır1 

mecmunadaa fazlaya çıkmak 
ıutile ancak artırana ilaale 
edilir . 86yle bir bedel elde 
eciümezae ibale yapılamaz . Ve 
aataı talebi dlifer. 

6 - Gayri meakul keadiıi· 
ae ihale oluııaa kimae derhal 
yeya verile• millılet içinde 
parayı vermeue ilaale karan 
f.saholaaarak keadiaindea ev· 
vel en Jikaek tekiifte ltuluaaa 
kimae arzetmiı olduıu bedelle 

Mina Fon Barnhelm 
YAHUT 

Askerin Talihi 

Evet l»en çoi akıllı deillim •e Jizım releceiıni ıiı diiti· 
~ia&ı tellıaym bea derimki 
ilci b' ıa üıayi lur bedbaht ıe 
:- k~muda ka1bettiiiaııi 
&rzdeııa ,. e1iaizde tuttaia 

ll11& kliıtlardaa bu oyaada 
c~aaa ıçıa feJlketli bir kiiıt 
0 da likaa kaz ( keadilri ıöı -
tererek ) ıiu daha •iarla 
ola_cak ••ia oJaauz ki ba kaz 
1111 da' bal ••• betta ııbkbalde 

• ıaraıaaa •ua7ette baJaadu 
tur Çlaka : ISa ık· bia lıra 
:-arııaaa ıebebile bea aize 
b ~l Oldaa. •ter b6yle ıerefJi 

11 •arar oı. .. ,. o!A1da ı zi ,_llak içi8 o kadar laariı 

Ye iıteldi olma~dım. ıiz bilir· 
ıiaiz ki ben daYet edilmedea 
bir cemıyete miicerret ıizi 

ıörmek içi• ıelmiıtim. Evet 
aırf ailin için ı•ldim ve ıiıi 
katiyetle aeYdim Ye o Yakittea 
beri aııi aeviyoram 1 Ea ciddi 
ye k• i ıarette aeviyoram bat 
ta ıiıi ( Ş ıkiıpear ) ı• meı • 
lıar otillo romanıaclaki maruf 
V eaıclik ıenciıiaden daha çir 
kjn dabı kua balum bile 
Jİll• aiıe ••lak olmak içıa ~D 
kaU rmel penerde etmekte • 
Jİ•. Hoı çirkin ve kara de · 
jilaİllİIJ• 1 Tabıl oaua ıibi 
k .. kuf da dejüıiaiJ ilki•, 

almırı razı olaraa oaa , razı 
olmaz veya buluamazaa be· 
man OD bet IÜD •&ddetle 
artırmaya çıkarılıp ea çok ar· 
tirana ihale edilir . iki ibale 
araaındaki fark •e geçe• ıil•· 
ler için yii:ı.de 5 tea laeaıp 
oluaacak faiz Ye diıer zaralar 
&Jrıca hükme lıacet kal••"· 
aızıa •eİllurayetimizce ahcıdaa 
tahıil oluDur. Maclcle ( l.t3 ) 

14 parça l•Jri .. akalle· 
rja yakarıda 16ıterilea ao 7. 
916 tarihinde trabıoa •alı· 
kemea baıkitabetliıi oda11a• 
da if \au il&a •• skawilea ar-
tır•• ıarta•••li 4aireıillde 
ı ıtılacı ıı illa olaaar • 

/1. KELVİNATOR 

Soğuk hava dolaplarının 
936 modelleri gelmiş ir 

Ba ıeaeki modelin rekabet kabul etmez ıurette 
'-ir feykalidelikle imal edilmiıtir . Göıteriı itibuile 

l ( E N A S R 1 ) ıekilde Ye ( G A Y E T S A G L A M ) 
1 Olduiaaa mütteıiferimiz ilk balrııta ;aalayıcaklardar • 

Bu modeller ebat itibarile çok fıqllaaııla ve prati1riçia .. 
deki raflar ber tOrlü maddenia muhafaz111 içia düı&alil· 
m&ı , buap eriilmiı Ye öyl• yapılmııtar • 

En müke-mmel soğuk hava dolabı almak 
için haşka markadanı sakmmak ve mutlaka 
( KELVıNATOA 1 almak kendi 
menfaatınız icabıdır • 

Trabzon ve doğu iHeri acanta8ı . 

PuJatanah Kardaşler ••. 

pazarhkla Gayri meııkul sat'ş artırması 
Mahallesi ıokaıı 

. m.n. kıymeti muhammenesi nevı T. 
Lira K. 

iskender p. tnektep geçıdi harap hane 413 3o mübadil. 
• kızıl toprak hane nisfı 553 400 Ermeni 

kemer kaya kilise çıkın ızı )) har ak: 73 loo mübadil 
}) » » 75 200 » 

DEFTERDARLIK TAN 
Yukarıda evsafı yazıh gayri menkulatıo mü'kiyeıleri pe§in para ile satıl• 

mak iizere 5 • 7 - 936 tal'ihihe kadar bir ay müddetle pazarbğa bırakıl· 
mıştır .taıip olanların Defterdarlığa muracaatları • 

Telbıym, aamuı lıaıaıaada 
ıiz oaa çok bealİJ•naaaz ı 
Öyle inbiaa •t•İJ•D :dotra 
adamlar daima dalıaa ıazle 
rinl teemmiil ettikleri ••mu11 
rapl Ye tılilr ederler. 

Diier biti• cla11alana 
bepıi için katı Jllrekli olar 
lar 1 itte aizia aaıular ... z cl2 
timpi o noktada JUİ beai• 
&zerimdedir. 

F oatelhaym _ _. ( Ba •.ra 
foatelbıym gözleriai aJaı yer• 
dikea bareketaiı bak1,or r 
ne diitll11ii1oraanu telha1m 
beai ititmiyor maıa•az ? 
TelhıJ• ( Periıao bir fikir 
He ) o, evet 1 Llkia ıayıa 
b.aJan ıa1leyiaiı o zeaci ai -
çia Veaeclik laiımıf ae 1iri1or 
bta zeaciaia Yatua yok•udar 
niçia ecaebi bir mealeket 
içia kanıaı kolaaa kullaaı • 
fOtda ? 

Fro11aa - ( Ôılserık ) 

Naredeaiaiı Telbıym, ınmı 

ie çtkmak zamanı ıelmitdir. 

ıeliaiı ( Tellıayimia elinden 
tutuak ) Fraaıirka, arabayı 

JUqbrııalar . 

F oatelb•J• - ( F ro7laa 
clıa keacliaiai kartuarak fra• 
siıka,a deira ridiyor ye di 
JOr ) bayar Fraaziıka ben 
FroJlaaa refakat edecek de • 
recede ba1al1etli cl'tiilim ... 
SaJı• baJa• baıii• ••ilım 
ola.- fikri baaa bıraktaıı bana 
mh(ıde ecliaia mii•kia oldu 

•• kadar sabır ecliyora• il· 
kia ••JI• baJ•• akbm b•t••· 
da ikea beai clial~1iaiı kati 
Y ermıı oldaia• kar11rdaa be 
ai cll•Jada kimae vaz ıeçire• 
mu meterki 0111alarcla f»lda 
ta ribi talili bir abı 11bifeyi 
dıtııtirıba. Eter ... 

Froylan - Sözüaiiıii ke • 
aeceiim baJ binb•t•· Fruıia 
ka aea de hiç bir t•J laatarlat 
mıyoraun. EvYeli fOYalre dl 
lamar liaiyerin ıetirdiii laa • 
yarla bıberi aöyle••Jdia •• • 
balaHemiz pek bafka cllrll 
olacaktı. 

Franıiıka - ( TeJlaayime 
hitaben ) o ıiıia çok •Jİ ar 
kadaııaıımıı zauec!eri• llaJ 
biabııı ? 

F royla• - Suı, F raaziıka 
aynı zımaada o da iıtea çı • 
kuılmıı Ye evvelce F eleaeıak 
b"zmetinde buluamuı. 

F ontelbaym - Ha teı". 
men Rıko 1 ' 

Fıoylaa - Çok eyi ark 
daıınız plduiuıu biıe teaı· • .. 1 d •••• 
ıoy tıyor u. 

- Ark111 var _ 



---
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İLAN 

Tapu müdürlU~ünden 
Trabzon evkaf memurluiu 

tarafından hatuoiye gül bahar 
vakfındaa ( kolat daiı cİYa -
ruıdaki durna gölUnden bış • 
la yarak, ay ıer 7 kol•t1n istaY 
ri boğazı , muraddıgı , eıkj 
büyük yol , annharya bo • 
ğ zı , maden br 1lar1 , kara 
t ş , km la köpı ü , aygar bo 
iazı , mahkeme gedigi , eıki 
bekciler yolu , Erzurum sa~u, 
taş köprü , demir köprü , 
seksen v~ren , iıtavroma , 
ıeydi yurdu , ve kukutlu yurd 
la.-ı alttndan geçen kuru çeı 
me , dikili taşlar , fındıkla 
boğaz:, , h&rdudu köprüsü • 
kofi yaylasının s; nla cihetin • 
deki cteii takiben sıra kaya· 
hır , kukul taş , degor ıuyu, 
ııgın gölleri • ı ırıt tepesi 
celeb oğlu mezariıtanı civa • 
rından ayur tepesi , uz me • 
zarları , üç ,! pınar dağı , şa 
bin kayalar , taşlı dei'eyi tı:a -
kiben kadrol tepeıi • an .. ar· 
lar1nan şimalini takiben mer • 
yem ana tepeıi ' akbş veya 
akıu • iıkenaer hanı , larhan 
deresindeki taş köprü • be • 
yaz sudan durna gölüne mün· 
tehi h•dutla mahdut ) 

( Kolakoz: , 11rataı , ağrı 
ıu , seydi , türkmenler • tür· 
km4!noi'lu , arnudal , ıcph•, 
ne , öküzlü , tekkeli , çar 
dakh , sanda , ç tal pın11r , 
kırligu , boncuklu , bakı oğ 
lu , manoklu , ahmct çauuı • 
alaca çayır , kuru ıöl , çakır 
gol . üç pınar , kara burun , 
hışh oh~ , köıe ahmet , ku· 
kutlu , 111ganh , öz mezeleri, 
iyot ) adlarındaki otuz ve ha 
len yüz on kıt• yaylak ban 
ve çayırların 1114 ve 1118 ve 
1190 ve 1193 ve i2i6 t 'ih 
ti ilam v fermanı e 329 
(arih ve 668 cumaralı tıi!b • 
zon vilayet idar~ heyeti kı:r 
rı ve vakıflar umum müdürlü 
iünüa 935 tarih Ye 59 •e 
178 numaralı emri ve vakıflar 
hukuk müıavirliğinin 936 ta 
rih ve 852 oumaralı karanna 
istinaden evkafı sahıbadan 
olduldar1 anlaıılan işbu i•yri 
menkullerin valdı n&mına ta 
puya teıcili iıtcailmekledir. 

Elyevm evkaf idueıinin 
zilyet bulunduğu işbu r•yri 
menkuller için .enetsiz tasar· 
rufata kiyHt:D muamele icra 
kihnac•iındaa İf bu hududJa 
mahdud ve aalifuzıikir evvel· 
ce aılı otuz kıta olu b halen 
yüz on kıtaya inkisam etmiş 
bulunan yayla" ve çay1r Ye 
banlar hakkında bir alikai 
tesarrufıyesi olduiunu iddia 
eden olduiu takdirde mahal 
len tahkikat icra lulınacajln· 
dan 14- 7-- 936 tarıbinde 
çarşamba rünü tııı"öprü mev 
ki inde veya üç gün mahallin · 
de bulunacak memura Yeya 
tapu müdüriyetine resmi veıi 
kalarile birlikde mun c.at et· 
meleri ilin olunur. 

İLAN 
Tapu müdürlüğünden : 

Kalafka köyünden 
Şarkan Tarikiam , i•rben 

hane ve f İID.alen şişman oilu 
Hüıeyin ve a bdullah •e cenu 
ben temel ile mahdut tarla 
dönüm 1 no. 7 7 nisan 303 

Şarkan küçük c..ilu oıman 
ve i•rben temel ve timalen 
tarikihaı ve c•nuben tariki 
•• ile mahdut fıncıkhk d, ı 
110 62 budahi 

Şırkın sahibi aen•.d bınc• 
Jİ ilfbeıa ~O~ük oilu bııaı 

( Ycniyol ) 

c~J 
ı----

4 Sayfa 

Fennin -Enson keşfi 
,,,- KATİYEN TEHLİKESİZ -Soğuk hava dolabı da bulundu .. 
Dolabınızda vukui muhtenıel arızalar netice-
sinde , iutişar edecek sıhbata muzır gazlar , 
gece sizi tatlı uykuıJuzda ansızın hastJrabilir. 

S 1 Soğuk hava dolabtna 11hip 
~ er ve oiaolar • bu tehlikeye karıı 

hayatlarını sia-o~ta etlniş olurlar , 

• 

' 
~ 

SER\.IEL Soğu/ı hava colopları, diteT 
markalarda kullanılan Amonyak , Aaid Sülfürik 11e 
A•id Karbonik gibi %ehirli 11o:zlarclan büsbütün br ıka 
ve ir. san vücuduna hrcbir zaTarı clokunmayon bir nevi ~ 
11az kullanmaktadır . ' . ·'· 

. . . .. ' 

'· ::· ~ ··- ... 
1 " .. ' 

•• ' : • • .. • f ~--. .. : .. "·. . . , ... . . .. . . '\ . . .. .. ' .. 
. . ~ ...... · . : . . , . . ,_ 

. . .. , .·. ... 
·. · .. ~ ·. 

.. ... .. • • • ~ 1 

Servel Elcktırikli s:oğutma dolab1u1n 
fevkalade sağlamlığı ' onun kalbinde ' ) ani 
kompressöründedir • 

MeYcut buz dolıplırı iç:nde yalnız SERVEL 
de SEK M AN L 1 kompreııör Yardır : Bu 
111yede hem dolabınızın ömıü uzH, hem de cereyan ••r· 
fıyahnın büyük bir İıısmını tasarruf eder ••• 

Gayet çabuk buz yapar, iıteniltn aoğukluk der~cuini hu/unca ktndıi'. ~iTt!ın t'c.ı1•~ , ~ •.iJ~ot duae/i •o6ulma "'arı 
oardır; buzlar o tomatik ıurette tedrici olarak erir, emaalinden cloha 6enıf ue daha goıterıılıclır • 

UZUN VADELİ SATIŞ . . • Kataloğ ve taLilat isteyiniz 
Trabz·>n ve Havalisi acantası : ABDULLAH SEZGİN 

• Sıra mağazalar N<ı l 18 
;'"'· . . 

ye muıtda şimalf n şişman 

oğlu le.mel cı uben şişm;n o 
bı.:aan ve büseyi.n tilrlaı• ile 
mahdut tarla dö. 6 ııo 55 

Ş rkaa temel fnıdıldıil i•r 
ben ırmak ı'malen iskender 
oğlu buao ve mehmet ye • 
ienleri f ındıkhiı ce11uoen te 
mel fındıklığı de mahdut 
fındıklık dö fi llO 57 - 58 

Şarkan ömer oğlu ve g r· 
ben kaşıkcı oafo Ömer ve ., 
mak ve ıimalea küçük o~lu 
fıadlkhiı ceavbeo kul Oiiiu 
fındıklıi• ile m1thdut ç hhk 
dö 5 DO 59 

• • ' , . .. .. 
Telt. Saatct Trabzon 

.ı. . . ........ 

----
---

• 

Şarkan iıkenuer oiıu fıo 
dıkhi• ve 2arben t rıkıa01 
timalec bekcı 02'1u ceuuben 
ömer o fındıkhiı iJe mnbdut 
çalliak dö 4 DO 71 

--:..:------

Şarkan iıkeader 02lu fıa 
dıkhiı ıarhen tarıkıam ıım 
Jen ve cenuben tarikıam de 
mahdut çalıhk dö 6 ııo 12 

Şarkan zimlaha hududu 
Ye ıarben ıeydi oğlu ve ce • 
nuben mebmet OiU• Ye şıma· 
len tarikiam de mahd11t çalahk 

Kalafka kö) ü11den flf man 
Oilu muıt&fa ve mebmet ve 
mabmut bınin temele aıt ayni 
köyde hüdutlerı yukanda ya 
zılJ hi11elı Te muıteıu! sekız 
puça fıadıkbk tuJa ve çahllk 
ıhrac olunan nısan 30.> '" aımi 
bırıhlı mu kkat umübaoerie • 
ria kayıth bulu"OUiU defder 
olm&dıiı gıbi yap\lan iıtinna 

cevaheade luıyudu umamıyede 
bu defterlerıa oJmadııı anla· 

l tılmııdır bu kene aahıplerınin 
muracaati üzerıo~ bu yerlere 
muamele yapılmak ııteadmek 
te oldu&undaa bir ay • hak 
iddi111 edenler varaa 011 beı 
ıüa içiade tapu ' d 11eaıne mu 
rac•at etmeleri 5-1-936 
pazar fiiuü mahalli mezkure 
memur 1ideceiiade11 bir diye 
ceii olaalar eraya ııeJme!eri 
ılin olunur. Adres • 

'! 

---

Bütün bu kalabahk 
nereye gidiyor ... ? 

Bir harika ofan 

1 

1936 Model 
16-2000 metre radyosunu görr.· ~P-, 

Pulatanah kardeşler 


