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görmekle bahtıyarız.: Ço derınlerden gelen bu sevinç,. Trabzonla Artvinin bugünkü kavuşmasından doğuyor! ~ 
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DOGU HABERLERi 
Doğu illerimizde kalkınma . . . . . . . . . ~ . . . 

Karsta iskan ve ıska işleri 
Kara ( Öul ) Kara Viliyetiacle ialria meaeleai yüzde dok· 

aan bitmiı, bütün köylerde arazi tevzii_ ya~ılmıı ve tapula.? ea· 
babi yedine tevdi edilmiıtir • Kara Vılayetı balkıaın bu yazdea 
iı•et iaömü hükumetine kartı ıöıterdikleri minnet ·n tiikra• 
laialeri müfettiti umumaliktea Batbakaaa a~ze_dilm!ttir · . 

lidır oHaıaın iakısı içi• Rua aoYJet bulıumetıle '!'atabık 
kaluımıt ve eardarabat bar•jiaiaba. eakıad~ ıöre ~a11al ile Ot'a· 
Y~ ra.pti için L!niaırat : sa -:_aiatıt~a~ .mutebauıı ve. profe · 
aorlerıadea tatareaki Kuaa roaderilm11tir. Bu zat ıebae Türk 
•IUıendiıile müıterekea yerinde tetkikat 1apllacak ve ite bat· 
lanacaktar • 

lidar ve Erzincan oHlarıada ba aoababar Ye ilklaalıar, aıb· 
hat •• içti•ıi yardım Vekiletiace eaaıli iıkb aiyaaeti takip 
Pdilecekbr , 

Karsta memleket haritesi 
Karata memleket harita•• aı mühendia Sabri rurapu almakta 

cleYam ediyor .. 

Karaküsede halkevi binası . 
Ka~aköae .( Özel ) Karaköıede . yapda~ak . bılke•~•İ• plan 

•e proJelerı Üçüncü Umumi miifettatlak ••••rı Necmıateı tara· 
fıadan bitirilmittir. Parti merkeziade~ S_oo.o lira ba iataat içia 
•GfettiıJik Ye Tiliy3t eariae ıöaderilmııtar . 

Ankara • Erzurum telef onu 
. . Et zaram ( O.el ) Ankara ile Erzurum araııadaki telef on 
'''" Nafia Veki!etiDce alına• fevkalide tabiuat ile temdit 
••eliyeaiae devam edilmektedir • 

Erzincanda su 1 elektirik 
E,.zincaa ( öıel ) Şehre iyi •• ıetirmek •e elektrik teaiıab 

JapaJ•ak için ıerekea para , fe•kalide talui11ttaa Nafia ••· 
klleti ımrjae yeriJmiıtir • 

Rizede elektirk 
Rize ( Ôıel ) Rize elektriii•İ• dizel aolorile ba defa •Ü· 

~ettiti umumi ile Viliyet araııada kararlaıtmlmıt Ye Belediye 
ıcabiaa teYe11ül etmittir· . 

Artvinde şenkö§e §osesi 
. Arbia ( Ôıel ) Aahiade tehirle ( Şealröte ) ara11İlcla rGzel 

bar meıire töıeai yapılm1ttır • 

Diyadinde mektep 
Diyadin ( Ôıel ) Diyadiad~ biiyiik bir ilk mektebia eHaı 

karalmuıtar. Yeni teıekkül eden pataoı kaıııı bilkümet koaa· 
iıaıa temeli atalmııhr. 

AZÖZ 
At:tvin 

heyeti .. 
Sayın Çoruh V aliıi Rufik 

ko,11ltaa baıün bize Arhiali 
lcardeıleri ıetiriyor : Azimli 
bir çalıı•aaıa Terimli bir eae· 
ri olarak açalmıı nulanaa ye 
Trabzuala Aıtviai birbiriae 
bailı1aa Arhin· Hope yola· 
••• ilk 011ura kuaaaa muat 
Jolcularıdır bunlar r 

V allyetlerimizia birbirile 
t~••ı•aları yolaada ••J•• R~
fı~ Koraltaaıa açbiı bu çıiır, 
dilariı ki J•n ye· arka illere 
doina Jllrüıaa ye ilerleajn •.• 

Bu ka•aıma •e kucaklaı· 
•ada biz , baıüa içia •e ya• 
ha lçia • memleket lıeaabıaa 
~addi •• •a••vi çok J.l16k 
İJdalar 16r&yor ~e aez;yoruı, 
..::llıa 1esdiklerimi&i 1ana 

• i1i , daba açık r6re -
tetiı • 

Bılt.ir Sülıuti BEKER 
,. it _) 

An karada 
Valiler toplaotun 

Ankara - Kendileriae 
parti baıkaahiı te•di edilea 
yalilerdea Aakaraya davet 
edile• yirmi aekiıi din bakan 
lar ıeayoakuralu üyeleri ba • 
aar balaadaklara lıalde d&a 
lımet la6aüaüa baıkulaiıada 
toplanmııtır. 

Baıbakaa ve parti reael 
reiı •ekili aoa alaaaa ;karana 
•ncip aebeplerüai ı6ylediktea 
•alilere yeai ide•le,iaia elıem 
miy9tiai lıatarlattaktaa •• kea 
dileriae baıariler dilediktea 
aoara Şilkrü Kayanı• baıkaa· 
h;aada 1apdaa toplaabda 
parti itleri ve viliyetia reul 
b:zmetleri rcs ·iitlilmüıtür. 

Valiler kendileri•• •erilea 
yeaİ iSdeTcieD Te f8JaD IÖr • 
dikleri itimatta• dolayı aia 
aet •e tazimlerinia 'Atatilrke 
arzıai Şikrl Ka1adaa rica 
etmiılerdir. Şükrü Kaya Ye 
ıea1oakarula 61eJeıi İl•ire 

ılteüf ltrdir ' 

Baştan başa 
Karadeniz ıahil 
şoseıi 

iamet iaöaiaa. blflk 
diı&aceleri .,.... rir• 
baıtaabeıa K.,.tluil aalail 
ıoıeei içi• •iilettifi ... • 
•ilik pek uaali . te,.llbiil • 
lere rirmiı. 1e .......... -
bilae d&ıea Tillyetlertlea 
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• ıelea yol laarita plaalan 
üzeriae a•a•i bir uJail JO• 
lu hariteaa t••Iİ• ..w.Hte 
bulaamuıtar • 

U•a•i proje pklaa 
laaıbakaalıta , Nafia yeki 

.. letiae auaalac:aktar • 

VALIMl2 
Bu 3k§am izinli 
olarak istanbalı • 

Gündelik 

«Yeni yol» un guneelik çık
ması günmeselesi oldu: 
haftaları değil günleri 

ayahm . ~artık ! 
ayrı 10 Para , Yıllı ı 150 Kuraıtur 

}) 
) 

gidiyorlar •• 
Sı11• Yali•ia Ralat Ddlf• ~~---~~~~ "9ZW' 

•a• iatir•11•t• ••1a1 .-. · Artvin heyeti şehrimizde 
larıadaa 6tlrll iç •J il1ll fite 
mitlerdi. İ&İa ••İrlerl pilli • • ~iÇ~ llyalarmııda laalaer Terditiaaiz fİbİ Çoru\ıa11 deierli 
iiadea ba •kt••ld Cin.. • nliai Refik Koraltaaıa Baıkaahia altaada muhtelif mealek 
aiı ••parile iataaı..ı. r.reUt •lıalııadaa.•!l'Ü:! =·~ izere lı:a!ıbabk bir Artrin be1eti •:t:::i ...... ldu ....... ..,..w..,,...... .... _-

4 
...... _ .... - -~r411•M•.iı•ı..•.r.:r.ı:;:, ~ftlu•••ı •• t•lari•iscle ~mcak 

iadei afiJetlu cliluiııt. · im ...... iyi koaaldaa•alan iıi• protram •e lıaztrlıklar -PARTi DA 
V aUai& Ye parti ktkuı· 

•11 ba1 Rıfat Dı81f•aa Per-
t••be ıhl parti ...... 
ıelırek ilroakual toplaabm• 
J•P••• . 1ı ........ İfl• .. . 
riacle kuarlar •+ktaa ... . 
ra iatal.ala lauekıtleri •laa-
ıebetile il1oak8'111 lıe&.riae 
yeda et•itler41r • 

Ziya Ardoılu 
lıle•leketi•ilİ• •1 .. Yrer 

Ye UJ•etli ı tlcdriar•Ua 
Z;ya Atdoıta Kuadeala Yap• 
rile iatubulclu .. larilliae 
ıeJmiıtir. 

Erzara• ••fllft laar N•m 
Karadeaiı Ya,... iıltaaMI • 
daa ıelui•İ&• telllİftir, 

Adliye 
Tayinleri ı 

1 rabzoa C. llidcl9i•••· 
miai Nuri Riıe Cuı 'laalfimll. 
iiae • iataaı.aı llldcl•-.. 
bıımaariai Salila Esat Tralt · 
:aoa C. Mldclei••••iliiia• , 
Traltıoa •iır cua uaaa lla· 
cit T ekirdait ualajma, lılalat· 
ya •tar ceaa u• Talaaia 
Trabıoa aıahiaaa, lajyedila·· 
Adli ilatiaaı maJak .. ..ı İİlld· 
deiuma•iai Cellil Bol• C. 
mlddeiama•iliii•., Sup laı· 
ki•i F alari Kı1ıeri ıılla 1aa • 
kimliiiae, Duçe •lclcl•i•••· 
miti Mutafa Trab&Oll •ld • 
deia•a•i muaYialiiiaı taJia .......... ~ 

~ 

,............ lliafirleri kufda•ak içia ba sabah otomobillerle 
..... ahk ltir HJ•t ofa sitmif tir. 

KIZILAY 
HAFTASI 

Çok canh ve •'ikalı 
olacak ••• 

O~ı .... i •lfettifi· 
aiı •• ,.. Taui• Uıeria ,ak· 
ıak lai•a1uiacle Trabıoa kı· 
salaJ ••kıliaia terti~iae laa • 
saılaacllja Kmla1 baftua J r ..... 936 aaat 16 ela ... ,. 
h1arak lo Te•••ı 9J6 •J•i -t• ka4u cleYa• eclecektir. 

Bir laaftadaa beri kızalaJ 
•m•ıiacle feykaJlde bir aa • 
ntte toplaau .ko•ite laafta 
projr .. iai tultit etmiıtir. Bu 
tkel proır .. i yakıada ••tr· 
eclecafil • 

Haller aJclaiammı rlre kı· 
..ı.,, IMa laafta ... •••leket 
iPa c•k 1aa,.,ı. ltiı •&euue 
ela a.a CUIİJete lae• Jlkıek 
ltir Yarhlat te•İllİ lae• de 
laalbl iri INr ıekilde eti•• • 
•e8İ Ye 4l&kaJea•eai içia 
propa••.U cleiifildikler •• 
Juilikler Japmııbr : 

Halkı lsallla1 laafta11aa laa. 
11alfıacak fikir laarekeUeri , 
allbla tire., kaJecle bir ı ar• 
tha parti, ulairli ıaıler •e 
...... ,.._ koru•• laakluacia 
kMl....ı.r , ıi•••a ı•cu'. 
to••la•ar, •lif poliroaa fibi 
IWk• •iluc• Ye İltifadeıi· 
llİ iatil11laf eclea aektalu laaf • 
ta proıra-fia J•r •l•lf b•· •••••ta•. 

Km&a,.. peç '' :~alıkaa 
reme ,. ka7 .. t1i •eıai ar· 

~--~ ... 

Bukreşt~ 
Yahudilik aleyhinde 
hareketler ! 

Aakara - Düa Bükreıte 
Jabadi demokratları• ıazete· 
leri olaa Adeveral de Lupta 
Raaiatler taraf9ndaa Yahudi 
ıazeteleri idarebaaeleriae kar 
la Japala• ifratkirane hareket 
leri proteıto etmektedirler • 

AdeYerul zorla milli bınıb J•• partiai biaaaına ıötürül • 
mit •• orada keadilerine · İf 
keace yapalmıı ol•• bir takım 
kimaeleria fotoiraf!ar1n• ve 
iıimleriai neıretmittir. 

Zecri tedbirlerin 
kaldırılması için 

. Ankara. - lı;eç, Noı•eç, 
Fıalaadiya, Dıai•arka, Fele .. 
meak, lniçre ve lıp••J• hl· 
lıiimetleri italyaya karıı tat • 
bik edilmekte olan zecri ted 
birleri• kaldmlm11ıaa lnru 
••rmiılerdir. 

Misafirler 
oerefine şölen 

Arhiali aayın miııfirleri -
miz ıcref ine ba akıım ııat 
20 de halkevi taraf ıadın 
L' k ) ı fe 
•iT u il'liiade bir ş ö 1 e 

11 
Yerilecek tir. 

1 
Şoyadı almakta 

acele ediniz 
~ 
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ÜÇÜCÜ DERS --
SINIF 
ıNKILABI 

RECEP PEKER 

Şıınu ıöyle bir misalle iÖZ 
önüne koyalım: Soıyaliıt mek· 
tebe iÖre, Eskitehirdeki şe· 
k~r fabrıkaaının iıçiıi Çekoı· 
lovakyadaki Skodı fabr•kaaı· 
nın İfçiıini , Uıak.tı hah 11-

tan bir tüccardtn daha çok 
ıevimlidir ; Çekoslovak.yadaki 
yıbanci bir İfçi 1 ona yurd · 
daşı olan bir tüccardan dıbı 
yakındır • Halbuki dünyanın 

biç bir yakasında köylü böyle 
düşüamez · Köylü ulaacudur, 
kendi faydaaını, kendi ulusu· 
aun mefaatleri He bir göriir. 
Ve iıte bu yüı:den çiftçi veya 
köyıü, proletarya damiaaı al-
tındı kendiıini çıiıran iıçi 
nin davetine koJmamııtır. 

Gerçi köylünün liberalizm 
ile baUedilmHi icıp eden 
meseleleri vardır, Köylü kre-
di ucuzluiuau n kolaylığını 
i~ter, çiftçi ürünlerinin deie· 
rıne sıdılmasını iıter. kendile-
r ine liıım olan maddeleri 
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onlar1 yapanlardan ucaza al· 
mak arzu eder. E17anın fab· 
rık.adaki normal istihsal fiya-
tına ıayet az bir kar ilave 
edilerek ucuz saba alması iti· 
ne gelir · Halbuki fabrika 
Ütünleri , fabrikadan ıonra 
tücc.ar, mutaYaaııt ve unafıa 

elınden ıeçer • Her hirinin 
kir,ı eklenerek ve ber biri ah· 
c111ndan kir bekliyerek fiyata 
yükseltir. Köylü bu lıirlar ye· 
k fuıunu vermek istemez. Fa· 
kat l:öylünün bu isteklerine 
çare , sosyalizm doktrini de· 
iil , kooperatif teıkilabdır. 

Öte yandan çiftçi, büyük 
çiftlik ve arazi sabibleriain 
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kendisini , ıiyinin deieriai 
ödenmeksizin iıçi olarak çılıı· 
tmlm111ndın da tilrayetçidir. 
Fakat bu isteiioi de yerine 
retir.ecek çare, onunu toprak 
Ye çıft çubuk aabibi oJ~aaı • 
dir • 

Kollektiviıt olan ve mül. 
lıtiyetia aleyhinde bulanan 801• 

yal.at doktrini , çiftçinin bu 
iıtejine de cevap yarme:r • 
Şa halde itçileri tabıi mütte· 
f ık olarak kendi müc.dele 
aaflarana almak iıtedilderi 
köylüde ıosyalizme uymak 
için lazım gelea ıosyal nııf. 
lari yoktur, 

Şosyalizmden 
komü nizme 

Soıyaliım CC!reyan• gitii· 
de komünizme doa u açılıyor, 
1848 ilk komüniıt beyanaı· 
muinin neıredildiii tarihtir , 
19 uncu asrın ilk ya1111 101• 

yaliıt cereyanlarının bayata 
çıkış tarihi olarak aklımızda 
kalmahdır . 

l 868 de ilk enterııuyonal 
komüniıt 1'.oDgresi, polıtika 
ve ekonomi cereyaaiarını gü· 
dtnlerin dikkat gözü öaüade 
Cenevrede ~toplandı . İkinci 
eaternaayonal l9o4 de Amı · 
terdamda üçüncü eateraıı • 
yoaal ela Ruıyada kom6aiım 
ihtilali •anffak olchıktıa ••· 
ıarı Moıkota.&a kuralmqtar. 

- Arka, •ır -

(YENIYOL) 

QORUH İLİNDE ŞAHLANMA 
Bu, büyük Türk milletinin 

baılaagıcı tayin edilemez ta· 
tarihi varhiında tebaruı: et· 
mit baılıca vaafi d"iHmidir~ ... 

Büyük Milletin oo bin.terce 
yıllık tuih derinlikleri bu ıe·
refii kabifiyet huin'!ıİ;e dola· 
dur. Hteagi bir ihtiyaç kar· 
tııında Türkün daima dimdik 
olan baıı yellerini dalialaadır 
mamııtar , Yatış uyoyuf •c· 
ya duruı yok. Yattı •e uyu· 
yuf ferdi olduiu gibi milli 
ölüı sayan Türk , tarihten , 
olsa olsa , baıı duruşlH ya· 
pmııtir • Fakat , bunun da 
gerilik olduiuna kani olarak 
ve iıtemiyerek, veBüyiik ırk · 
ıçın aalelan ne o ve ne bu 
Ancak bir hareket, aacak bir 
kaynatma ve ancak bir ıah
lanmakbr • 

Çoruh Tarihte daima kay· 
ııaaımış, daima çailaa111; asli 
baı eimemiı yeiıe ve ümit· 
ıiıliie düıme:niı , caah Ye 
ıanh bu Türk varlığı • 
Sıkuyaaıa kıziın çöllerin • 
de• , Af yoaun yalçia kaya -
Jıklarından bıı ve ateı alarak 
ııhlaamıı , Damlalarda, Eie 
kıylarında giirlemiı ve yak -
mıf olan Atatürk aulinia Ço· 
ruh cüzütammı 1 

Çıilayan buaur, coşan Ye 
taıın, taıkıa ve coıkun Ço · 
ruba , şahlanan Karadenize 
eı olan budur , iıte ba 
nesildir • 

Büyük Bııbakanın ~eçen 
ıene ıonlarında ki Doiuilleri 
ıezintiıi Çorubun bu, dimdik 
Atatürk neslini yeai bir hız 
ve yeni bir imaDla ateıledi ; 
bu doiu köşeıı nin bu cana 
yaktn Çurubhınun da sevda· 
at tutuıtu . 

Butaribi ıezinti ıonuca 

olar•k doiu illerin , liyık ve 
müıteit bulunduiu , inkişafı 
için baıtı Umumi Müfettiılik 
olmak üzere bakild ihtiyacı 

en ayiun bir ıurette yapıl"'1t 

ve işlemeye baılamıt buluna n 
Ço:uh Vilayet teıkilib, kısa 
zaman içinde aemerelerini ver 
mcie başladı • Muhitin tabii 
i.tidadtnı , balkın varlıiına 

bağla coıkun lruburıu işleyici 
bir nn'atkir mıbaretile ele 
almasını ve üzerinde işleme 

ıini çok eyi bilen Tabıia Uzer 
•e onun durmaz , zo!Juklar ~ 

dan yılmaz ateıli meHi arka-
daıı Çorabua imanlı ve coş · 

kun valiıi Koralbn Doiu İl 
leriade daha ıimdidea fayda· 
l ı sonuçlar almaia bıtladılar. 

Çoruh • Şavaşt , Yuıuf· 
eli, Artvin, Borçlu ve Hopa 
kazalarından mürekkep ıon 

teıkilitta yeniden teeasüs et· 
mit bir VıJAyettir . Bir tarı. f• 
Rus hududu , diier tarafluı 
K.,ı, Erzurum, Rıze viliyetle· 
ri ve Karadeniıle çetrilmiıtir. 
8260 kilometre murabbaı 11 

tlu moe11lıaiıi ve 1501000 nu· 
fuıu vardır, Arıziıi çok Hrp 
mezru klşmı az , oıman v.e 
şahikalar diyar1; hilbuıaa ba· 
kn ve l{lanııaez yatağ'ıdı;o . 
Hopa , Yuıufeli müsteına ol· 
mak üzere dij'er kazalara ya· 
rım aıar ıibi uıan müddet 
yıkıcı çar idare1i altında kal-
mııtar • Yol cihetinden belki 
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en fakir ve çok muhtaç ~bir 
Vili yetimızdir • 

Yalnız yol ihtiyacını . Vi· 

l liyetia ibtiyaçt izafe edilemi· 
yecek derecede dört baıı ~mı· 
mur yalnız •e yalnız tek bir 
hayat uaaaru vardır : Milli 
rab, milli iman ve itimadi ne-
fiı kelimelerile buliaa edile· 
bilen miili karakter • 

Bu manevi ve sail:am te· 
mel üzeriLde dahdi ve harici 
bir çok .esbap dolayiıile mad · 
di bir çqit ihtiyaç • 

itte yo\ ıbtiyıcı bu bin hir 
türlü ihtiyaçlardan biridir. Cum 
ariyet .. hükumeti mab tio bu 
mühim 111ıtiyıcına derbal müda 
hele etmif, Hopa· Bo•çka yolu· 
na yapm•kla Hopa • Karı 

Boğazlar konf ~ransı 
Ankara - Üye!erile 'birlikte· Eoğrzlar konfe .. 

rans1 prejeıniyjn iJk kıJ"atini hitırmJ§tir. mHletl'er 
cemiyeti iop)artılarından sonra yeniden müzakere 
lere h: şlanacakdır. 

8. şükrü kaya izmirde 
Ankara - Ege bölgesi \lbaylar::e parti işleri 

hakkında görüşmek üzere izmire gıtmiş olan 
ıç işleri hakanı ve C. H. Partisi ge.ueJ sekreteri 
Şükrü Kaya dün izmıre . varmıştır. iJk toplantı 
bugün yapılacakdtr. 

GENÇLER KÖŞESİ 
Gençler için ·y.i·r ayırıyor, 
Yazı müsabakası açıyoruz .. 
Yakında aandelık çıkacak Yeniyolda (Genfler için) •ıitun· 

lar oyırc.cak yen& yd•ı•n o~. yetiımelde olan i•tidatları , tanı· 
yacalı. tanıtacak, •enç kal~mler ara•ında ye z;ı m6•abalıaları 
açacak, en 6Ü•d ya:&anların yozılarıni her ,tün Gençler kö,e· 
•inde ne,,11ciecck, 6enç · ididatlarla çok mcı_.,[ 11e alakadar 
olacak, yetiım•l~rine hizmet edecefi:& • 

Genç kuıemler ara•ında açacaiımız ( Yazi mÜ•abaka•ı) 
Hikaye miiıabakaıile baıliracGk . alacafımız ya:&ılar ınce bır 
dikkatle aeçil•cElı , üçüncüye kadar lcozananların lailıayelerı 
(Gençler ltöıesind• ncıredilecelı oe ba ı•ıctle hikaye miiıaba• 
lıa11ndcı lca:&ananların ya:&ılarını ılaıma idiyecek oe bel:.liy<ce· 
fi:& Şimdiden 66nt;lcrimıı:• tao~i:,,e ediyoruz : birer hikaye ha. 
:&ırle•ınlar. Hilıd~•l•r ço• azan olmamalı Yeni) Ol' an bir buculc 
dlan•nu ••çm•melidir • Hilcôy• mli•aba•a•ına •ir~ce/c ,;lan 

yazılar hazıran sonuna kadar 
idareye gelmelidir.~ 

/ 

KAYNAŞMASI 
güzergahını tetain etmiştir . 
Bu yol • Vilayetin , Çoruh 
ç yı belkemiii yanında nza-
nao bir can damarıdır. F•kat 
işte bukadu . Vilayetin muh-
telif iıtikametlerine giden ıu· 
beierden malııu.:ndur . Va 
nihayet bu yol, Kars yoludur. 

Bu mahrum yetin . ta11rla· 
dıiı ve giri9t ı ii büyük itlerin 
ön safbıoı al.ın Vali Rdık 

Koraltan • bir taraftan Art· 
vln Yusufeli a-ibi muazzam yol 
proj'ramı üzerinde talhi!uta 
girişirken bir taraftan da, ta-
biatin , ihmal ve likaydmin 
t esirleri altında köprüleri , 
menfezleri yıkılmRk ve üzeri 
s eJ vıiıab basmak suretile 
yer yer kopmuş ve didikle•· 
mit bir şerit gıbi 15 ıeaed•n 
beri tamamile iıtifadeaiz bir 
halde durum sahil yoluuun 
Çoruh vilayeti dahilindeki 52 
kılometrelik Hopa - Fındıkla 
( eski adıle Vjçe ) kısmını da 
ele almış , yüz binlerce lira· 
hk masraf ve senelere aıaabi· 
lecek emeklerle ancak meJ· 
dana gelir kanaatile bir çok-
luının üzerinde burmaiaı Ye 
batta bakmağa dile luıum gör 
medıiİ bu yol , iki aylık kaıa 
bir z•m n ve nihayet bia li· 
rahk bar masrafla ikmal edil · 
miş ve nıbayet 2 7 • 5 • 916 
da işlemeie başlamışbr • 

iki aylak kıaa bir zamaa 
ve bin liralık uf ak bir maaraf 
Fa'kat bu çerçive ıçiade kuv· 
vetli bir irıtde, balkın daıları 
deviren • o yukarda arı etti· 
gim karakterı! 

Türkün gecesi yok. Cumu· 
riyet ıf•i1, rej ijm nuru aıırlara 
ıeaelcre; mıUetın baKrından 

fııkıran iman seneleri aaatlara 
ııgdardıiı gibi o milletin ço· 
cuiu ve rej lmın yolcusu olaa 
bu doiu köıcnin bu Karade· 
nız uşaiı ıçin de elbette ki 
gece mefhumu olmaz. 24 ıa· 
atın 'ı4 de güadiiz ve itıklıdır. 

28 · S · g36 aabah ıaat 9. 
Hopa · Fındıklı aabil yolunun 
açılma töreni baıhyor , 

- Afkaaa var 

Hoğ~ı zlar 

ve J ,ponya 
Ankara - Japonlar 

maıtakbtl Boğ.ı::lar multa.,t• 
lenamuinin milletler Cem/ye• 
ıi ile miımkün olJufa •adar 
a.z alako•ı bulunma•ını İ•t• 

miılerdir. 

Milletler cenı;yetinde 
Almanya - İtalya 

Ankara - &illetler ctmi 
yeti lıon•eyı yarın edenin 
reiılr;irıde ve ce11t11r~de ilk 
toplantıaını akdedecelcdir. 

Görüşükcek mueleler 
c;ycı•nda Lokarno muahedui 
ahkaminin A lmanya tarafın· 
dan ıhlali mc•eluıle iıalya, 

hcıbeı ihtılafi de uartlır. 

.Filistin de 
çarpı§malar ~ 

Fılidin.de nablu• ııe moa-
reıhan yalunında &raplar'• 
hiılıümd luıuuetleri :ara.ınJcı 

ciddi farpı,lor o/maıtur. 
Avam kamarasında 

Ankara - AHm lıema· 

roıı amele fırka•ının hükd • 
metın lccamaroncn itimadini 
luıyıleıti;i laaklcinılalci ıalıriri 

ni J 70 re)e R.arıı 384 r•1 
iie ı ecldmiıtir. 

• 

(---......-- . -----:-, 
\ SEVMiŞTi 

1 
BU Gönlüm 

Edebi Büyik Roman 
} Yn: Darmııı Tci,.Jımen ofla~ 
'- (34) _) 

Sedat bir dürlii ayuyamı • 
yor, kalbindeki o guip lıeye· 
canın dakikadın d.akikıy• 
büyüdüiiiaü lıi.uediyordu. 

Çocukluiu, ıencliii pek 
ıfıf ieçmiı bu sıeceye kadar 
vuJaldarını kadın dud•i••• 
du1mamııclı. Bu ilk llaıe da • 
marl.rıadaki kanı day•nılmaz 

bir ihtiraı yanııaıle tatuı -
taruyord•. 

Birdeabire ayıia kalkdı, 
kendi keadiae : 

- Yanım da ki oda da, bea 
d~· iki adam ötede reaç iki 
mahluk var ki ilatimal aynı 

buaretle yabyor, Jbtimıl ki 
bu dakika yataiıada beai 
bekliyor .•• Niçia ona da, kea· 
dimi de ba zetktea mahrum 
ede1i•, c edj. 

Girllltü yapmamak içia 
iıkarpıalerini çıkararak kori 
clora çıkdı. Genç kızı ~aralık 
oda kapıaıaı bile kapamamaı 
da. kap•••• Ciaiiae ıittiii za • 
mıa hafifçe : • 

- « Saime... Saime• diye 
aealendi. Ce•ap ıelmedi. O 
YAkit yavaıca baııaı uzatb. 
kapıa.n araaaadaa içeri bakdı 
Saime yarı çıplak bir halde 
yataiınaa kenarıaa uaamııdı. 

Uatıaal oau belderkea ora 
cıkda uyuyup kalmııdı. 

Y aYatca yaaıaa yaklaııp 
çıplak tücuduDu kollaraaa al 
aııı, d11Claktaranı akıamkiadea 

daba ateı!i bir buae ile öpdü 
iii vakıt, ıeaç klzın aı11l 

mabaur bu hayretle rözJer&ai 
açacaiuıı, ae 11cak bır ibtiraı 
ı&e ıerıaerek bu çıplak kol -
lari• keadıaıne ıuılaca;11u 

. taıa•var ederk•• ad•ta ıu • 
iaofdll. Ehade birden bıre ba 
fıf bar acı taiuettı. kapıma 
yaaıadaki iace bir çitmia 
uca par•aiıaı yaralamaıda. 
K aayaa puma;ıaa bakcuia 
vakit orada Yaldızı• ır çların 

daa örerek hedir• ettiii bir 
yüzüiü ıördü. 

Saime1e karıı d11yduiu 
be1ecaab aua birdea bare 
ıöamlltdi, Ş:mdi iiı.lerinia 
ÖD iade yalaız Y udı• Yardı. 
Son.rece yine böyle DOf keri 
derda ayrılmıılardı. 

Yıldızın · ıüıel ıö&Jeriade· 
ki yııları, beyaz, aoı1111a yibiia 
dekı a1rıbk acıııaı görüyor, 
m11um dudaklarale terdiii 
tef a 7emınini iti diyordu. 

Genç adam yavaıca ora • 
dan 11.aıklaıdı, kalbiade keadi 
kead111ae karıı bır deri• aef 
ret, ıözlerınde aidam•t raıla· 
rıle odaııaa döndü, 

28 
Bir ıabab Sedat odada 

yala•.zcU. ııddıtle kapıya YU • 
dalar. aç da içer11e .. iç ada• 
ıirdl, 

BiJiıi kiıtala bir ~dl ile ı 
- Burada Yu•az. •••iade 

ltir adam tarmif, dedı. 
s.tlat J 

- int fak at timdi bar• 
da deid, dıye ceYap yerdi• 
Öteki baıı•d•• ıapkaıaaı fi • 
karmımıfdı. Ayıi terbiyııi• 

taYarla ı 
- Bea malıma biliri• 

demedi• mi ? dedi. 
~ Arkaıı ,., .. 



t 

y,.ni N~ıriyat : 

KiTAP VE 
Kitapçılık 
Memlelle•imiıiD biricik ba 

mecmUHIDID OD ikiııci •• , ... 
evve:H,iieri gioi uefiı hir ıure~ 
te iatiıar etmittir. Abmet Nı 
yazi Okaaaa memleketimızde 
kitapç.hiı Jükıelmesi h•kkın· 
dakl ya1111 okanmaladır. Ba 
••yada Tlrkiyede ve yabı~cı 
•c•Jeketlerde ao• çıkaD kı • 
b plar ltıkkıada malfımat ~•r 
dir. •ecmuı ~ pal •• pulca· 
hık luı11uada da yepi çı 
kaa 

11

ve çıKacak olaa paUar 
hakkında da izalıat Yermekte 
Ye bir yenilik olarak ela foto 
aaatör kıı•ıada da fotoiraf 
menıkhl•rı için enteresan J• · 
zıiar ye reaımler bulaamak • 
tadır. 

Sermaye art-
ma beyan-

• 
namesı 

Corubua fabr1kaıı Türk 
aaoaim ıirketiaia 2 • 1 • 933 
tarabli fetkalide hiuedar!ar 
toplaataııada l 001000 lirada• 
ibaret olaa tirket aermaye1i· 
•ıa 251000 lira daha alanıi 
ıareli!e J 25,ooo braya çLka· 
r&Jmaııaa kırar Yerdmiıtir. 

Bu ıaretle artudaa 25, ooo 
liraaıa tema!!lıaıa taahhut Ye 
dörte birania ödeadiiı Yeki· 
lete ıöaderile a enak1a tetki· 
kıadea Ye tıcaret kaauauaua 
39 l iaci madcieaıae tevfık.aa 
İClaıe mechıi ye murakıpler 
1-rafaadaa Yerüea miiıterek 
i•zıia be1aaaamedea aalaııl· 
lllat Ye bu aerma1e arbrmaıı· 
aaa tıcaret kaauau ile ıaıket 
•ııa aukateleaa•eai laiiküm· 
1eriae 111ia• olarak yapaJciJiı 
trlı iilaiif ol•akla ticaret ka· 
•••aaaa 391 mci ı.maddeaiae 
tetf ıkaa bu aer••Je art•• 
lae1aanameai Yerildi. 

iktiut Vekili Nı, 
imza 

Bayburt t.-cım ve 
eıadüstri odasından 

CYENIYOL) 
ı:ın:: 1 

Binainşaati eksiltmesi 
İNHİSARLAR 

BAŞMÜDÜRLÜÖÜNDEN 1 

Pulatanede yaptırılacak 17854 lira ketif 
bed«:!lli idarehane lıına.;ı 18 <i - 936 günüüdcn iti• 
haren kapalı zarfla eksihmcye konulmuştur. eksilt 
me ve ihale işi 6-7-936 gününe müsadit pazıl'te 
si güoö saat on birde İstanbul kabatllJ inhisarlar 
levazım şubesinde ,ıüteşekkil alım şaıım koınusyo 
nunda yapılacakdır. 

istekliler eksiltme gününden e& az üç giin 
evvel inhisarlar inşaat ~ubesine muracaatla en ıı 
bu Lüyfikiükde bir ~inayi yaptıkların~ Ye d!plo~a 
j, ınimar -ve mühendıs .olduklarına daır vesaik ~?'" 
terip eblıyet vesikası ıle doksan k.uruı mukabılın· 
de eksıltme evrakın• al 1bileçeklerdir, 

Tt:klif mektublari eksiltme günü uat ona 
kadar koıoisyon riyasetide makpuz mukabilinde 
verilmiş olacak dır . Muvakkat teminat 1339 
hraJır. 3 - 4 

Tütün nakliyat eksiltmesi 
İNHİSARLAR 

BAŞMÜDÜRLÜÖON DIE'N : 
Artvjn 1 Ardanoç, Borçka, ve Murgul anbar• 

Jarında mc-~vcut ceman iki yüz doksan bin kilo ya• 
prak tütünlerin Kamyonla Hope anbarJarına 1 
Ağustosda başlamak. ve .teşrini evvel 938 ıon~~da 
bitirmek üzere naklıy~sı l g Hazıran 938 tarıhın. 
den ihhareo 2o gün mürldetle f çık eksiltmeye ko• 
nmuştur. 

Taliplerin 8 Temmuz 936 çar~amba günü ıaat on 
dörtte 490 lira tenıinat ıkçesile Artvin inhiıarJarıo 
da müteşekkil komisyona ve şartnamesini görmek 
içinde Trabzon baş müefürlügü yaprak tütü ı ıube. 
sine muracaatları • -2 - 4 

·-----11 SayınBayan ve Baylar 
il 
IEloktrildo 

FENNi TAMiRAT 

ifli1e• calaaalaraaııı, laer ~eıit Y •m Graaof 

1 

Dikit •akiaeJeriaizle Çor•p Faaila yeuir ltilcl 
ince yeaaıik iıleriaiıe ait •akiaeleria taairat ... q Bayburt Corab aa fabn· 

kaaa Tirk Aaoaim ıirketi ıer· ucaı ve emaiye.ıi ıurette J•ptu•alda •••m k•••u 
••1eaiae 25,eoo lira1• ilaYe ı iateraeaiı at•iıdaki aclreai kati1ea uaı.a,.... 
•l•elc ıare ile 1er••1eai 1 Meydanda Istanbul Lokantas arkasıoda 125,ooo lira1a çıkar&ldıia Ye. 
rUea beyaa•a•e müadereca• lyağcılar karşısında Fenni iş Kemal 
badaa aDlaıdmı kla odamızın 
( 7o ) ıicil Numara11•• kayt AkKuqha Ofla otla: 259 
•dilmek ıuretile tucil edildiii IVl.~_~IBJll lfllll 
L_11_d~•k:_::k~•h=·="~·~-----------=----IZBI~~~ -Mina Fon Barnhelm 

YAHUT 
Askerin Talihi 

F 01atellaa1m - Alay et•• 
1İ•iı aayıa bayaa J 

F roylaa - lıle f Beai ı·ze 
.. dak kalm•i• mecbur edea 
( Jilzüiil hay biaıaya a.1 ıb • 
Jor ) t• yiiıüili alamı. Bua 
daa böyle biz birbirimizi tam 
11••ıı olalım. 

F oate:lhaym _ Amaa •• 
ltidi1oruaa ? 

F ro7lt1a - Ta bıi d emiaki 
•lıltri1aiz ile baaa bir ıiat• • 
'İt 1•P<hil1U&a ubkı ıi bua 
J•bıacılaıbrmık llue ıa JI• 
.... •batı ... ,.. 1 

FeatelJaır•= ( F.ro1lual 

eli•dea Jiiıüiil alauk ) Al • 
fala r... Miaı ıöyleaia baka • 
lım. 

Fıoylaa - Şimdiden itiba 
, •• arbk •İ• b9DİDI deiilıiniı 

.bea de ıiaia olamam. ıiıia 
ifİD bir felikct muhtemeldir. 
Tabii IJeaim ici• de mubte •• 
•eldir. Allabı 11marldık (ıit· 
mek iater ) 

F oatellıı,. - Nere1• 
~ok 1e•ıili miaa ? 

Fro7lıa ~ 817, lleai ıa 
teldifıiı taltiriaiı ile tılıkir et· 
mif ola1or1aaı • 

F oatllla•J• - Hı ola7or 

ıize ı11aa ba1u, •etere ? 
Fro7laa - Barakaaaz lteail 

ıideyi• ı&a 1aflan-.a ıbı:clea 
ıaldı1a11•. Haia 1 ( fitler ) 

7 inci görünii§ 
F oatellıa1• , Frusiaka 

F eateUaa1• - Giz 1•1la· 
n•ı •• ? Ya bu tle '• • •· 
rakaamalı_iclia. ( Arb.\wdaa 
ıitmek İlter ) . 

F ıauııkı - ( Oaa re.ı 
taıtuak ) laa7ır .1'•1 l.iaDafl 
11a tabıi oau 1atak •dutu 
kadar ı•de•eui•n, 

F oatellaa1• - O.. fell 
ketiae 1ebelt ili •ları. ? 

F rauilka - Tabıl. FeJA • 
ketlerdea baluetlliJelia. 

F oatellaa1• - iy ltuclaa 
ıoaH, baadaa •ara •• ola· 
cık 1 ıiıia ba itia arka11ada 
ıWe••iı birbiri .... ı•· 
loa buı 1•1luiai& rar ıılllaa 
oalaı' .,_ulat, ll71t fr11· 

. 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulynyr 

Ambalaj ve komprimelerin 
üzerinde halisliğin timsali 
olan © markasını arayınız. 

3 Sayfa 
E 

TOPLANTl~'A DAVET 
Trabzon tasarruf lim;tet 

şirketi umum hissedarlarırıa : 
Trabzon tasarruf limited şirketindt-n : 

30 Mart 939 tHilaiade toplıaan heyette umumi verilea 
karua te•fikaa ıir&etimiı umumi bf\yeti atideki ruznameyi mü • 
sıkue et••k iizere 22 temmuz 936 tar bine müıadif çarşamba 
ıial ıaat oabeıde ıirket b.iaı ı~ada fe~kal~de olarak ictimaa 
claYet edilmiıtir. Umum ıerılderın ttırıflerı reca olunur· 

Ruzname 
ı _ $irketia taıfi1eai laakkıada karar ittibazi 

~ KELViNATOA ' 
Soğuk hava dolaplarının 
936 modelleri gelmiş ir 
a. ıeaeki aocleller rekabet kabul etmez ıurette 

bir feykallcielikle imal edilmiıtir . Gösteriş itibarile 

1( E N A S R 1 ) ıekilde Ye ( G A Y E T S A G L A M 
Oldapa• •lfterilerimiz ilk bakııta aalıyıcaldardar . 

Bu •ocleller ebat itibarile çok kullanıılı ve pratil:liçia. 
deki raflar ber tlrlü •addeaia muhıf aza11 için dilıüaül · 
•Ilı , laeaap ellll•it •• 6yl• J•pılmııtar . 

En möke-mmel soğuk hava dolabı almak 
için hatka markadan sıkınmak ve mutlaka 
( KELVıNATOR ) almak kendi> 
meafaatınız icabıdır • 

Trabzon ve dogu iHeri acantası . 

Pulatanah Kardaşler . 

liaka 1 
Fruı:ı'ca - Baadaa 1011· 

ra ltea ıaa• demek iıtercli• 
ki F-ro1Jaa aiıia içia bir ~çok 
fetlaklrllklarcla balaa•aıda. 

F oatellla1• - N • gibi fe· 
tlaklrhldu? 

Praeıiıka - Kaıaca arae· 
.a.,m dialeJillia : B• ıaretle 
aJralaak .ıizia içia çok eyi 
old• NJ laiabaıı. Niçia aGyle 
İllİJ•Jİla ? aıtea bir air aıaa 
••• ıiali kal•aı.. Biraz 
kat4kk ılaka ıraf foa bıuh 
sia Fr01laaa •irattan mer • 
laa• etti aebebi Fro1laa oa1an 
W.diii bir aclamla e•lea•e • 
di. Fıeylaa lav ıe1dea Yaı 
ıefti lav 1•1i terk etti bura· 
J• ıeJdi itil İle llaradı a.e 
rıpalalliri& aacak ıili ••Jıp 
t..ı.at• karar Yer•itclik ld, ....... 

Foatelhı,m - Klfi, "lfı? 
,. ; Olll •ıalcJ.,... ıs.,. 

Dayım. 

Franıiıka - Ne düıünü • 
yortunuz ? arbk iİdiaiı te 
kaderinize teıekkür ediniz .. 

Fıatelbıym - Feliket .. I 
[ Hiddetle ] aeden baaı ma · 
ai oluyo11un ? Hıyar ıeviili 
Fraaziıka ba fakir 1eaia kal· 
biadea i•lmiyor. Benim biddo 
timi affet, 

Fıanı:iıka · • Beai uzun 
zımaıa tutmayeııız içerıde froy 
lanin ne balde olduğunu Pnla 
malıyım, O kolay kolay red 
edebilir b 'r ia11n deiildi, ıiz 
ıimdi iİdiniz eğer yine gel • 
mek iıterıeniz mıalmemnuni 
Je, g .:lirıiaiz. [ F rınziıka froy 
laaıu pcıine gidiyor ] 

8 inci görünüş 
F ontelhaym 

Lakin Franz:akı ı 0 beı . b • 
ıeıu urada bekliyorum ı 

- "rkı11 ,., -



İLAN 
Trabzon icr• memurluğundan: 

Açık artırma ile paraya 
çevrilecek i•Yrİ menkcılüa ne 
olduiu : 

Gıyri menkulün bulundq 
ğu mevki, mahalleıi sokaiı 
numaraaı : 

ŞRDa köyünde tapunun fU 
bat 928 tarih ve 63 numara 
ıl da k yıdh dönüm fınd•~lık 
da borçlunun hisaeıi. 

Takdir olunan kıymet : 
1500 lira. 

.. Artırmanın yapılaca~ı yer, 
gun, aaat : 
Trabzon icra dairesi önünde 
27-7 -936 pazartesi sıün ü 
saat 14--16 

l - işbu gayri menkulün 
artırma şartnamPıı 
27·6 936 tarihinden iti-
baren 936 -265 ao. ile trab· 
ıon icra daireıinin muayyea 
numarasında herkesin göre 
bilmeıi ıçin açık tar. ilin da ya 
zıh olanlardan fazla malümat 
almak iıteyealer, iıbu şartna· 
meye ve 936-265 duıya nu· 
•araaile memuriyetimize mu 
racıat etmehdir. . 

2 - Artırmaya iıtirik 
için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde yedibuçuk niıbetinde 
pey •cya milli bir bankanın 
teminat mektuba •evdi ecile -
cektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alE cık 
JıhnJa diğer alacaklıların ve 
irlifak b;ıkkı sahiplerinin gari 
menkul ~üzerindeki , bıklarnn 
huıuaıle f iz ve masrafa f dair 
olan iddi•larını iıbu ilin tari· 
~i.ndcn itibaran yirmi güa 
ıçınde evrakı m6ıbıtclerile bir 
likte memuriyetimiz.e bildirme 
Jerı icap eder. Akıi hılıie 
hakları tapu ıiciJJiJe ıabit ol • 
madıkca satış bedelinin bay • 
laımaaından geri kalırlar, 

4 - Gösterilen günde 
artırmaya iştirak edenler artar 
ma şartnamesini okumuı ve 
üzumlu mdlumat almış ve 
bunları tamamen kabul etmiı 
ad ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen zaman 
da ıayri menkul üç defa bai 
rddlktın ıonra en çok artıra. 
na \hale edilir. Ancak artır • 
ma bedeli muhammen kıyme· 
tin yüzde yetmiı beıini.bul • 
maz veya satıı isteyenin ala 
caiına ruchıni olan diier ala 
caklalar buh!nup da bedel 
l:ıuoların o gayri menkul ile 
temin edilmiş 11h>caklırının 
mecmuundan fazla.~ çducazsa 

ROMATiZMA 
LUMBAGO • 

SiYA TİK • 
ağrdarı Te•kin 
oe izale ıt!cler 

( Yeniyol ) 4 s.,ı. 
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Fennin Enson keşfi 
,.- KA TIYEN TEHLİKESİZ 
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Soğuk h~va dolabı da bulundu .. 
Dolabınızda vukui muhtemel arızalar netice-
sinde , iutişar edecek s1hhata muzır gazlar , 
gece sizi tath uykunuzda ansızın bastırabili~. 

!r?P" ser ve 1 Soiuk Jaaya dolab•D• 11hip 
~ olaDlar , b11 tehlikeye kartı 

hıyatluını ai2orta etmit olurl1r , 

SER\IEL Sotalt haoa Jolapları, diter 
markalarda kullanılan Amonyak • Aaid Sülfarilt oe 
A•id Karbonik gibi z.elairli 60~l•rtlan biııbiılan 6c.ılıa 
ve irı•an vücac/und h;çbir 3:ararı dolıanmayan bir n..,i 
gaz kullanmaktaclır . 

Se rv e 1 Elek.tirikli soğutma dolab~nın 
fevkalade sağlamlığı , onun kalbinde , yani 
kompressöründedir . 

Me•cut buz dolııplerı içinde r•laıı SERVEL 
de SEK M AN L 1 kompreııör Yardır : Bu 
uyede hem dolabınızın ömrü uzer, hem de cereJ•• ıar· 
fıyehnıa büyük bir kıımıaı teaarruf eder ••• 

. 
Gayet çabuk buz yopar, ialenilen •oiulılak cltr€ceairıi bulunca kendil~·ğirclın JCJı•~ , ~ •.ıi~cıt JeHce/i ıolufır.a O)Dfr 

oardır; bur.far otomatik aurelle tedrici olarak erir, em•alinden daha genış ve daha go•terıılıdır • 

UZUN VADELİ SATIŞ ..• 
Trabz·)n ve Havalisi acantası: ABDULLAH 

Kataloğ ve tafsil at isteyiniz 

SEZGİN 

• Sıra mafaz.alar N<J 118 Teli . Saalcl Trabzon 
' . . t -, - . . . . 

KAŞE 

- -----·---
en çok artıranın taahhüdü \ 
bakı kalmak üz.ere arlarma 
on beş gün dabave onbeşinci 
1 J 8 ·936 sah günü ı. 14 - 16 
yıpıl•cak arUrmada, bedeli 
ııtıt iıteyenin alacaiına rüc 
bani olan d.iier alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmit 
alacılılları mecmuundan fazla 
ya çıkmak ıartile, ea çok .,. 
arbrana ibala edilir. Böyle 
bir bedel elde edilme11e iba· 
le yapılamaz. Ve sataı talebi 
düıer. 

6 - Gayri menkul kendi· 
ıioe ibıle olunan kimse .,.der 
bal veya verilen mühlet içinde 
parayı verme11e ihale karar• 
feabolunarak keadiıindea eY· 

Yel ea yüluek tekhfte bulunan 
kimse arzetmit olduiu bedel· 
le almaia razı olursa ona, 
razı olmaz. \.veya ~bulnn!!!aua 
bemea onbet gün müddetle 
artırmaya çıkarılıp ea çok ar 
tarana ihale edilir. iki ihale 
ıraaıadaki f 11k ye reçca ııün 
Jer için yüzde beıten "'beHp 
olunac•k faiz •e diier H~ar
la: eyrıca bikme hacet kal • 
makııııa memuriyetimizce ala 
cadı• tılaail olaau. ••dd IJJ 

Gayri menkul yukarıda 
ııöstcrilen 27 7-936 ta 
rihi~dc trabzon icr mcmurJu 
i'a odasında işbu ilan ve göı 
teriltn artırma tartnımesi dai 
resinde s1'.1laca1! ilin olunur. 

iLAN 
Tapu müdüriyetinden : 
Şukan cenuben aabibi ıe 

net çalıhiı ıimalen ırmak gar-
ben uıta Oımaa fıadıkh&ı ile 
mahdut fındıithk : 

Hudutları yukarıda yazıla 
Civera köyünde bir kıt'a fan· 
dıldık eauen T. uni .to9 
yoklRma.ıanda bostan oiulla 
randan Mebmedın kızlara bedi 
ye ve GüUer ve Fatmaoın 
olup bunlardan Fatma hiase· 
ıinıa tamamanı ve Güller de 
biaa "ıİnin yarııını 5o liraya 
40 sene evvel kara iımıil oi· 
ullarındın ·ibrabime uttaıın· 
daa veresesi tarafından nam-
larına tuçili bir ilmühaberle 
iıt•ailmeidedir • Bu fındık -
lakta bir aynı hak iddia eden· 
ler varsa 15 iÜD içinde Ta· 
pu idareaiae müracaat eyle • 
meleıi ve _l :l Temmuz 936 
Pazer ıüaü ıaat 1 l de ma-
baUi aaezkure ıidilecetiadea 1 
bir ~iyeceii olaalar&D oraya 
ıelmeleri iliD olaaur • 

İLAN 

Tap~ •ildüriyetindcn : 

Şimalen küçük yani oila 
ve ıatir oilu kişlea, ıarkan 

nemli zade tarluı garbea mı 

ruf oğlu ve imeriz oıla ar1Zi· 
ıi cenuben aamcruk1a hudu 

du ve kurt oğlu ile mahdut : 
çahhk. 

Yomranın kohla köyünde 

ve hududu yukarıda yazılı bir 

kıta çalılık nemli oiulJırıa • 

dan bacı oımaıua bab11ında11 
intikal ıuretile ve Hnetıiı ola 

rak kark ıeaedeuberi muta • 

ınrıf oldaia vereaeai taraf111• 

daD kiS1 beyetiadea taıdikli 

lbraı eyledikleri ilmühaberler 

bu ıaretle maameleaiaia J• • 

pılmaaı iatenilmekte oldu;aa· 

daa bu çahlıkta bir aJal 

hak iddia edenler yarı• 1 S 
ıüa içinde tapa idareaiae •il 
racaat eyleaeleri •e 12 tell 

maı 936 pazar riiai ···* 
onbiıde mezkur mahalle ıidi· 

leceiiadea bir diyeceii ol .. 

IH&D 

olueu. 

oraya 1 
..... 

ıelmeleri ,. 


