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• Trabzon Limanının inşaasına Hükumetimizce karar verildi ... • 
Önemli 
Bir işimiz: 

Fındık meselesi.. 
Fınılılı iıiıni:s, lınılık •tı · 

fııımı:s, ötıılın bıri aöylııl;fi 
mi:s •ibi bir türlü baııf.oılalc 
fan lıurtalrımar ıı, müahla • 
•il cıphe.inılen ihraç ceplıui 
ne it.adar periıanlılt içirıdı 
Ya~arlan p •itmi,tir. Köylü -
nün, mri•hlaıılın oe mem 'efte 
fin :sararın 'J o'arok yiiriiyüp 
•itlen ba iıi, ele almalc zoma 
na ••lmııtir art lı ... 

i limiz.in ılıonomik claraman 
dQ ço.!ı örıemli bir y11.r tatan 
ha yifit malı•alümüziı, •ırl 
deatılı•iz.lilt oı teılıildhızlı lı 
Y6ari11tl•n her yıl berbat ıJip 
••cli.,oraa , Daıiinelim bir 
lıırı, ••v•n mala•al ••nHi 
lloıında boaı ilaracotcıların, 
beı 011 lıaraı lazltı kazan · 
mulı luaypıil,., hiitün İ•tila • 
•al •ola darında yaptılıları 
menfi propafantlalar tuiri/ı 
kf on ıiın i~indı mımlı~ıt 
)'6Z ilin/erce lira lıa> llıtmiı 
lıor t•t•lan , aldatılan aaoıllc 
maatala•il o caıum mGla•tillı· 
nt on 611 , on altı lcaraıa 
elinflın fllıarmııtcr . Yinı ba 
•ilanlarda . •cicamis yıttiti 
laallar 6afırdılı , o bofırmrı
larla oa çolı paniiin 6nıinı 
ıe~•bildilı • ilti ay •onro, tl• · 
•ilimiz •&i, litııltır yfıla•ılJi, 
yirmi yetli, yirmi •ı: lıia lıar.a 

ıa laatlar f•lıtı. Çılıtı ammcı, 
mcalını •linclın ~ılcarmıı bula 
n-2n aaoallı lı6fülı mi•tolaıil· 
lerin dı ılf•rİ lıoyunlarınıla 

lıa1"ı , çolı ala/andılar , çolı 
oolalanclılar , falıat iı iıtın 
11eç111i, olJapnllan foylla 
oermefli. 

Mi•lala'il latıyf,etti, mım· 
lelıd lıa761tti, oralla 6aaı ila· 
roealcılor, anca• onlartla de• 
oıtlen lıalalı , lıaaandılar . 
Aaıl lı ısuanltır , lauiçıelıi 
ya.ancı •atıcılar oltla , 

Gtf•" mola•al yılınan oı 
••tün ••lip ••feft yıllaran 66 
y6lı sararlarını •6aün6ntlı 
ıaıaralı, ••l•t:•lı.' 6ntmi:ıtlelıi 
yıl İfİn ıimtlitlen •er•lı•n tıd 
6ir/eri almolı çol 611ı•li 6lr 
lı olacolıtlır . , 

Mt•talaail cıplaeaini ayalıta 
ta ta6flmelf- ifin tlHtılılemıli 
iAraccaf ceplaHinı ••lince ona 
de mada4 o• matlalı tıılıi· 
ltıtlontlır•alrs . 

Uaalmayolım lıi , 6antlan 
••ılıca fılıar 10 '• yolıtar 6a 
i,in / 

Yer sarsintilan 
Anlıara- Son ilai ıin İfİn 

rle lıafaaman ilfHinin tlil•r 
laadatlana yalun lı6telc lcanrı · 
nanan i•i lı6y6ntlı :ıorla o• 
•6rclıli 7ır •ar•ınhları olmaı 
Ol 84 oe 106 alır o• •ama11 
lıle Camamın 7ılıılıı111 104 
elin 01 l aıf o/aır Ot •aman• 
lııan dioarlorı •••İff• fatla· 
mııtır in•Gı ca aayiot yo/tıa 
;. Acıt,cın .. ,,.,. loaltldır. 

Trabzon limanının ilk olarak 
yapılması kararlaştırıldı ... 
Cum/aarirıf Halliımetinin Trabzonu ıltonorru"lı refaha 

lıaoaıtaracalı olan limanımrzın illr olarak fr 1 ı•ınd 
karar O.!rdiii yolanda Camlaarİyd •o:ıduinJ• 
olıalafamaz haberi olıurlarımıza •anayoruz : 

O!nİz ticaretimız'n 11' abı 

için çok er ıh bir plin b zır· 

lumıktadlr. Ba pli11 kabot· j 
it'etmemizin 11labı, yeni ••par 
lar yıptmlmı1t , bnuz ve ter 
aanelerimizia g .. mi inıasuıa 

aılıb bir bale . ıetirilmeai ve 
J:manluımızıa yvpılmaaı gibi 
dört büyük kııma aynlmak • 
tadır. 

L:mınharımızıa bepıinin 

yapıJ•aaı, memleketin buıiia· 
ko •ali kaclretiaia fevkiade 
büyik muraflaraibtiyaç 161 
termektedir. f allan içia tedri 
el bir tekilde yapılacakbr. 

Şimdıki halde ilk olarak 
Trabzon lim•nı•ıa yapılma11 

makarrerdir. Mevcut li •••lan 
••• içiade Trabtoa li•aaıaın 
teı c:b eclilmeai baıaaıa ticaı i 

ehemmiyetinden bııka mem 
leketimizle lna uas ada iaki. 
ııfına çalıf llan tranıit yolu · 
nun ııüzerııilıı ve iıkelesi ol~
m11ındaa ildri g~lmişt;r. 

Trabıon limanıadın ıonra 
Zongul lak ve Merı'n limanlara 
yıp:Jaca~hr. N~fıa vekil •li 
limanlarım ıııD İllf utı baklua· 
da mütebus ılar ına ttüdler 
yıptarmıttır. Ş aadı iapatı ıe 

cillecek olan lımanların da 
amu111i ve itil ilı tiy;çları tu· 
bit edilmektedir. 

D ier taraf tan, fl.·f nd 
vekil•ti tarafındın lıazarlanan 
•~ vekildlerce tetkik edil • 
melde bulanan ıoa kanaa da 
deniz ticaret İfltsrimi1.i teanik 
etm•lde beraber limaalınmı • 
11• t . flt i 'it.n1 da ikmıl ede • 
cek mıb·yettedir. 

içtimai hayatta kadının yeri 
Tlı ·lı U:a•• hrilain ın 

••lıi alrııatlar. O 1•lnıa ••lıi 
li6il• 6oıinın bir millet delil 
ay11i aamıntla iilı in•an mı· 
fiııtiyıtinf 11 7ar11treıeı o~ .... •c 
lıi6arilı ılı Nt•11 al••l•rın 
Nfanda ••1•11 •ir oarlılıtar. 

Mıllenililin al•mıli fari· 
lıa•ıntla• •iri 1 lıadınan laer 
alrııan cımiyıl la2y11tcndtı 
aldıfl dıpr O• 1ertlir. 
Don~ ilin ydlılı bir lııtlım 

taı 170• tarihim :si tıdıila ıtlı 

cı• olar•.ılı .. en ••lıi ft.llar . 
Ja, billaaHa i•ldmiyılten ır1· 
oel T iirlı .milletinin cımiy•t 
laa1atanJa ita.tına oertirii dı · 
ıırin o• yerin 6apralı;; ileri 
daıiinınl•re tamamın 6enae. 
dilıni, yine .o çaılartla Tirle 
lca"ananm tlır1let iılerindı oe 
c~miyıf lat1yatıntl11 loal bir 
rol oynatlııını •6r61i;,1 • 

lnaanlıl& oı ••llıniyet ta• 
rilai•"• la1r tirlii oarlıfı ile 
6iyiilı bir tlefer taııyan o• 
Ttrlı oltlalılorın• taıii11 alalı 

bır lıaılı• bilı lıolmcyan •• 
merlırdı, etilerdı lıad.na •6• 
terilen ••1 .. , lıatlına oerilen 
•i1ad •• metJınl laalılar •a-
monı•ıstla lliiıiinalınler •• 
ıcaatlılı ıtJ ·lınl•r lıodar mite• 
lıti•iltJir • Alesopotamyanın 

.,.,;..ıi toprolılcarı iaırintlı 1 
Fakırlere 

Manto verilecek 
Geçe• akı•• Kızılar mea 

f aatıa• •eralea aiae•a baıallt1 
fakir kadınlara ahaıp daiıtda 
cak •utolara karıalık tutul • 
maıuar. Ba para ıle ıebrimiı· 
de bal te •akitJeıi müaait ol· 
mı JU ailelere maato tedarık 
edilecektir. Kızala1a• bu teıeb 
biaial 'e ıiaemaı1nı _ Kızıla1 
•••faataaa tahaiı edea Ha -
nalar •fieue111iai takdir 
•1leri1. 

ana yurthn ı•tirtl ·Iİ iilt6r 
pclıylı 66) alı bir mı J,,.;, . ., 
lıaran •ii1111rlerdı iatlınlar 
tamamiyle hflı, cemiyet ha· 
.,alın• erlıılin ~alıımc aına 
ortalı , mol 66lam6ntlı ayni 
laalılora •alaip , l>oılılıaırn11 
•alıooelıler alulına iainli , 
tılıınil laalıalıi iılrdı o• ma· 
aınıldtta ıolaiı olabilir, Hfİlft 
iılerintlı rey oerellilir 6ir 
tl•l•r toı•>o·tla • T•lemil •i· 
1a•i la111al~r• •ile İpti • lıatlın 
Aıoccaaı •aılıın llilı amama1 
reyilı mıolıii ilıtitlara ••lir 
.,. lııralıft1 o'artla • laaldaa 
•6mer/1ri ı llıolet oı cımiyd 

laa,atında lıatlın /airirıt o• 
ıer~linı tamamın m-ılilıti • 

Z Jmt1nıını:tlan ·~ d6rl 
ilin Hnı ıooel A ... ado!anan 
16&1findı 6a,;;Jc ,,. medeni· 
yıt~• çoAı ileri bir imparalnr 
/ult Aıarmaı olan ıfc tdrlderi 
ntlı dı •~ılın• oerilın •İytıaal 
oı mıdenif laaAılar aamanı· 
mıatla lai a;hniyet oe t•ldlılıi· 

lerdı" bile ibliinlıi. •fi impa• 
rolo ·a la ımara 6inin ortaya 
lıoytla•a lıanaralartla aile ai•· 
lemi pıderıalai olmalıla he• 
ra6er icadın /aalıalıf biıtlın 

mana•il• •ö•ıtclmiı oı a•ırı· 
mıaclalıi lcadar onan ıer•linı 
•• defırinı aay•• •6•t1rll· 
miıtir • Muıld : Hamaro6i 
lıanuralarında bir lıaf de/a 
ıolınmı ya•rılı 11tlilmıı, ancai 
fOcalı o/m ımo•ı, lcotlının if le 
taialilc •6•fırm.,i , rlcoamlı 
6ir laa•talıfa müpt•ld olma•& 
ıibi laıllerdı _erAıet• ilcinci 
bir defa eol-nm• laalt.lıı oıril· 
miıtir. yi111 ıtil•.-'~ katlınla· 
ran lıamanda Juiılaıle ıtıilı· 
l•ri, deolıt iıler- 1ı~ tcldılı• 
lcarc, laralı ina'ilı ?fi.ah laları tari 
laan •ııbitıir • 
Haıon Falari ÔZKA YNAK 

-Arkı ıı ikidı -

Terzilerde 
Manto faaliyeti .. 
8 .. Jediyenia ÇUftf y: S {[ı 

kararının tatbik edileceii gü· 
nüe yakbtm11ınc'an ö türü ter 
zilerdeki maato faaliyeti gittik 
çe çoit lma.ktadır. Bi çok ba· 
y .. alar 4 mayısı beklemeden 
•imdiden manto ııiymektedir -
ler ıün düz. len ıi ya de i { c ~leri 
manto giyenler d .. ha çoktur. 

Tah"iu U ter 
Okullarda 

Sayın üçilccü umumi Mü· 
fdtııımız Tabııo Uzer ııra ile 
okullarımızı i'ımekte mektep 
itleri iıerıade yakından alilra 
zöatermelr.hdirler. Geçen gün 
de takıimde ıçılaa yeni mek 
tebi ziyaret ve teftit etmİf, 
6aretmenlerile konuımalar yap 
mııtar. 

Trabzorısp'>rda 

Kutlama Töreoi 
Trab10111po:un Atatürk 

kı ıeaiaia ikiaci ye ku u .üa 
onuaca yıld6aiimü olmak mü 
a11ebeble b11 akıam ıaat 21 
de kulnp aaloaaada bir kutla 
•• t6·eai J•p•lacaldır. o •• et 
liler r ı i olarak çıinlmıılardır 

Tö:-en, Sayın Üçüncü Umu· 
•I Mlfettiıiaiı Talaaia Uzuiıa 
laa1.arile bı1h1acakbr. 

Ualkevi tem~ıl kolu 
Rızeıle 

Halke•İ temıil kolu bando 
ile beraber, iki temıil •er • 
•ek lıere R ıeye rit•ittir. 

• 

4 MAYIS 
Çarşaf yasağı 

kararı .• 
Ş ırhurulun Çarıaf yaıaic 

kararınınn tatbik edileceli 
aiın yaldaıı) or : 4 mayı•tcı 

eskilik ue g!rili/ı ifede ede11 
her f <?Y gi&i, lnra ö · tülır ılı 

tarihe kr.rrıocale ar tık •• 

4 mayıa , 7 ra&.ı:o:ıu-ı ka· 
tlml.k ue ic;tim >i inkıldp ha. 
lumından yeni bir h:ıml~, bir 
atılı , tarihi olacak , ua ara• 
dan kıaa, ço ~ luaa bir müd· 
Jet il c;t lııte 1 ı!lıra, ba anor 
m~l k ıyafetin ıim:liye lıadar 

tatu'up •aklanmıı olmaaına 

ıaııloc'J1dır : O ı yal ö1c• 
P f Ç• yaıafını karan , peçeyi 
kaldıran Trabz.o 1 , ç 21 ıaf 

ya•:ai'' kararınc oılcmılı if'n 
o 1 uz!ın "ıl neden bılılıdi • 
PeçeJe ö 1tle , en önde •id<n 
Trabzon , kara ôrtü iıiraılı 

n °f 'n bulncla" gerici• lıaltlı ? 
01 yıl bckf,ntclı, on ,,ı üae• 
rinde •ayılılanccdlı bir m•· 
Hl• miydi bu ? o on yıl ii, 
deorim balıımıntlan her 6lri 
bir yüa yıla betlaltlir ! Ba11a 
düıünecek, bana ıtııacalı oı 

bana ueflenecetiz iıt• ... 
• * .. 

(;,~ lcalm•ı, ••f lıalınmrı 
iılerimia, Stıyın Üfa ·ci Um• 
mi M ıif•ttiıim ~1.in ••liıleri 

ÜZ'1İna ••li,mı yolaraa •''· 
miı o 'ela • Bu iıin ••iİfmHİ 
d• o ı•liıt•n laca alllı ! 

Y~ NIYOL 

ingtliz dışbakanı 
f ransa - alnıan 
ingilterenin rolü 

ne diyor : 
meselesinde 

ne olacak ? 
Ankara - IDtilteredea avam kamar111ada dün dıt ıiyı 11aa 

ait mlıakereler ya_pılm•ıtır. Eden buıüok.6 l:tubran etraftad• 
aıa11 ve •Obi• beyaaatta balGamaı ve dem=ıtir ki : B.z A•ra . 
pld& o!ap bitenlere 161 yammayız F raan ile Belçikaaıa tama1 
miyetlerinin mubafa1.111 ve biç bir malıı • m kuvvetia baalaraa 
laadatlarıadaa beriye ıeçmemui bllyilk Beritaaya içia bayata 
ltir menhattar. Bizim tealıbiltlerimh bilün dilay11ya m&tealhktir 
yaai ailletler cemiy•ti pıktıaıa 11bu ndadır. frr,nu ile Almaa· 
7a araııada ikili~ çıkaran .mel'leleri açık b 'r fıkirle tetkik et • 
me11e ıalba temın edemey. z .Almanyada ATrapı tırattıtı eadi· 
ııyi laaf fletescek bsr bıoıı bır ıs yapmı11A mav.-ff•ki7e ll•i· 
dıle mllıakerelere ıiriımek llmidindı bu!uıaamıyız. 

Hitler 
cihan 

9 nutkunu da söyledi 
29 marta •.. görecektir ki 

A•kara - Hitler dla ı&,lediii do1ıuıu11c11 aatkande almaa 
milletiai 2~ aartt• Almaa bü~6'11etinia ıiyuetine t11vib ede• 
aem'>oıik bir harekette bala11m11laı iıtediiiQİ .ve cibHıD ita ba 
reketia 11a11l bir bareket olıcıtıaı 16r~cetiai ıöylediktea ıoıara 
de•lttir ki : Bize itimacl edilebilir. Y•t• mıktaa bııka dilet• 
olmayan Almaayaaıa ıerefiaden ıllpbe etmrte kim11aia bakld 
yo~tar. Ben bir aılap11 yıpıaak içia el mi uıatUm zorla kabul 
ettiril•• maıbedelere ale7btarım. 

ingiliz v~ it =ı lyanlar 
karşıhkh tedbir 

Akden~zde 
al,yorlar 

A11kara - laıil=zler Hayfa limanını inıaiı bırp em'l • : 
ibtbıcıaı terain edecek derecede ıenit\etm•ğe ka~ar i l e~ıcı. 11 

italya bı•• mliıteıari mecliıte itaJya bava kuvvetle•· .•ermııtır. 
tak•iye edileceiini ı6ylemit •e demiıtir ki : italyaa'Gın ıukİtla 
Ro•adaa hareket ederken Akdenizin bet buııi bi uçıa ın 
bir baçak ton ~oıaba nakledecek kabiliyette olac:k ı:oktaın~a 
ufkuıın laiç bir aokt11ı koıtrolamuı dıtııdı kılmıyıc :kb~~deaıı 



2 Sayfa 

KAMAL ATATÜRKÜN 
MEML.EKETİND 

Bu içtin bımızın ıebebi 
nedir ? hiç bir makul ıebebi 
o'mın gerektir . Zira Türki· 
ye daha bir çok feyler me· 
yanında tütün [ Yunaniıtan· 
dan aldıgımız tütün bunun ka 
dar iyi değildir ] mükemmel 
ereiJi kömürü, krom. manga· 
nez, bakır gibi :maddeler iı· 
t'h11I ediyor ki, bunların hem 
istimali bizim için kolay hem 
de bedelleri aJıcılar·tarafından 
takas ofisiae frank olarak 
ödeodi2i :taktirde ihracatcılil· 
rımızın satışlarına karışık olur 
ayni zamanda da bu satışla· 
mı inkiş;:fıoa hizmet •eder. 
Almanya bu metodu bütüa 
halkan memleketlerine vec- da· 
ha geniş mikyasda yakın şuk 
t• tatbik etmiş, ve bu ıeretle 
kendisine or•larda gayet uı2· 
lam ve elver'ıli dostluk! r 
teınia etmiştir , İngiltere de 
aynı yolda yürümekte , Vt! 

Türkiye ile olan ·ticari müa:· 
ıe betlerinin günden güne ge· 
nişlediiiae şahit. olmaktadır. 

Ankarad:a ' Fran11n1n bu 
ticaret uhuındaki alakaaızlı· 
ğı e ıefle kaydediyor . 

Orada bn günlerde gördü 
ğüm bütün Tekiller ve merkez 
bankası direktoıü Fraıısa bü· 
k fımctiaic Df ZUlDI bu I okta 
üzerine çekmekliiimi rica 
~ttiler •. bu ricayı", ne ,kadar 
ıaabatli olduiunu taktir dti· 
&'im için, memııuniyetle yerine 
ıetiriyorum . 

Hntta, şunu da ilave et-
meğe teredriüt etmiyorum • 
E~er biz ticari siyas mm o 
mıntakaların ekonomik zarure 
tine 2öre çok kıu bir ıamGn 
da tatbik etm~uek , eieT 
alımlarımız\ bizden ilanlara 
hasretmezsek, eveliticar i m&h 
reçlerimi-ı birer birer kapan· 
dıkdan mada, ıiyuır nüfusu· 
muz da zarar itÖtecektir . 

Kamil Atatü k ile ona 
yard1m ~den değ'1li C'\kipin 
12 y;l içinde meydana getir· 
diği eserin ana hatlara bual r 
dır . Şef kimıe ile kıyf s edil 
mez: yüksekliğini . her s hada 

ispat etliği gihi, alınan neti· 
celerde kendi lehine şahadet 

ediyor. Yanında, ve tamamen 
aydınlıkta , kendis i ile adeta 
bir üçler hıycti teşk il eden 
i"i kişı d• hı gözükmekte diri 
birincisi , dah:nin yardımı ile 
zaferi . hazırlayan , ve bugün 
mükemmel bir ideıre"ci ve dev 
1 et adamı olduğunu göster< n 
başvekil General ismet IL öııü 

ıkinciıi de ~ üksek bir zeka 
ve ahlaki& aahi p ve memleket 
te çok popüler obn Erkanı 
Harbiye Rejıi General Fevzi 
( 1) dir . 

[1] Bu üç adam hemen 
hemen aynı yaştadırlar : Ka-
mil 53 , diğerleıide 55 yışı 

etrafındadırlar . 
Atkuı var 

içtimai hayatta kadının yeri 
l•adan iki Üf bin une 

eooel ya,amıı bir aluıun 
kadınlık mcaeleai üzuind~ki 
aiya•i ve hukuki clüıünüıle· 
Tinin müıbtt oluşudur ki, on 
lar kide mi cok ile1 i bir me· 
deniyet yar~ttırabilmiıtir. 

En E•ki 'iağ[arda bile ec· 
dadımızın devlet iı 'erinde 
olaun,bütün cemiyet hrıyatın· 
da ol•un kadına verdikleri 
değeri ıu kı•acık mukaddeme 
ile göz önüne koyclum • Yal· 
nu: ıuracıkcla ıa c 0hedi de 
ilave edeyım ki, o ccilarda 
Türkün eemiyet h~yatında 
kadın ba d~teri taıırk~n er. 
ktkle her iıte her aüct• , . , 
o~uz omuza , koçma aöçm' 
bılmeyen bir zihniyeıte, örtün 
müı bir kılıkta idi . Zaten 
örtülü, koca•ından, k.•ım ak 
rabcıından gayri erk.ek/er· 
den kafar bir durumda ol-
m uı ol•uydı hoıtanberi ı6yle 
d itim iz •erbut h .-yata 118 bü 
tün •i')'o•i ve ır.cdc- i haklara 
• ohip olmaaınr. in kcb o!ur· 
mu idi ? 

1 ürkün ua• tı"C • 8 'd • .J. r e 
kadına •oy11ı en bo•'a 1. :1' L 11e iT, 
Türkün aıcl aile ha'Jl,tıncia, 
cemiyet hayadında kadın llir 
erkek kadar ,,.erbe.tir . kat; 
BÖ'i )Olctur. ptfe çar,af, bun 
lıu hiç biri•i adet edilmemi• 
ıir. ha biçimde örtünme 6i. 
zim kaclınlarımı:ıa ,onradan 
ıelkin edilmi,tir. Uluıal ha 
)atımizda lıadm ve erkek 
yeke/iter.ine tamamEn yaklaı
mıı vazı)ette iken lu m•c/ A .

1 
enı 

oe ı eri c/orurıa '" katılarak 
la adınla •1 kelin cra•ı yer ile 
• 6lı arc ıı lıador açılmıı lca. 
dın çarıofa ' kadın lıof-.in 
rlıcııno ıolculmuı, her ttırlü 

. 
ihtilaftan menel'lilmiıtir • 

Hif bir hc.k fkat ve manti· 
ğa mü.t!nit olmıyan lu zih· 
niyetin türemui günc/fn aüne 
kökleımui neticui , kadın 

cemiyet hoyatınc!an tüabütün 
uz.akloıtırılarok daıma evde 
oturan bi1miıatthlık vaziyeti-
ne .tokulmuı, onun genıı mık 
ya•ta eemiyd i,Leriie il11ılen· 

meıincle11 fenalıklar çıkac.ıeı 

bilhaH'l örlüıüz ve )ÜZÜ acık • 
g~z.iıinıntchlıke!i ole.carı kuı 

kuıuna düıülmüıtür • her 
türlü ih ti/aldan menedılerek 

kara ör UHüne bürünen 11e ai-
yala pcçuile ,>Ü.z:ür:ü örterek 
ha1ahn 11idiıine gör.Lerini )'U 

man kadın bu hatıyle o cami 
yetin geriltmuıne ve tereddi 
•ine aebep oimuıtur . Hatbu 
ki hı.ngı cemiyete kadın oku 
muı 11• okatulmuı, doloyi•ıle 
onun bütün m•deı. i hukları 
tanın mıfıa o icabınd• iter 
•ahada crk~iin ycıinı tutacaJı 
•eciycde hazırlanmıı•a o 
cemryd böyle ofmıycınlordan 
çok doha faz.la ')'il•.elmıı 11e 
o milletın aücü )'t.nılmtz 

olmuıtur. Size tarihttn mi•al 
11ererek, G•ı l milli hayatımız 
dare ôrr.ck/er aö•terertk E.C• 

dadımızın cemiy,t ile iı haya 
tında kadını kendılcrinden 

uzak totmadıklerıni, or.&ı ka-: 
ra örtüye bürüyerek k ndile· 
rinin ele, 5ocuklarınır.da, do· 
layı•ile bütün milli varlıkla· 

rınm da .) üce bohtmı karart 
mo.dıMcırını jöıterdım • 

Kadın deyip ge~mİ)•e/im. 
o yalnız. 'na deaıl, o;yrıi za· 
monda da• bir mii!etın müre. 
bbiıidir • çocuk ondan do· 
far, or. un elinde h'ıJ ür, onun 

-Arlc••ı üjd•-

(YENIYOL) 

INKtLAP DERSLERi 

i 
Türk ınl.a! bı derin dcğtş 

mderi birbiri ardından yapm 
ya mcc'ıur olduğu gün, bugü· 
nkü bir avuç .batı türküne 
yurt olan Türkiye ia sıuarları 

içinde bulunan Rumeli ile 
Aoado'u topr klcrının bir 
kısmı büyük savaştan yenm'ş 
çıkan devletlerin filen e'labli 
istilası :aftın da bulunuyordu. 
Bu geniş'ikte ağır bir vaziyet 
h1ç bir inkılabda gö ülmemiş. 
tir. Fı ns inkılab bPşlannda 
yurd içinde valmy muharebe· 
'ni yapm1şt r , o d uzun 

süren inkılnb de ai iç'nde s · 
yabileceği z Nopol ou dev i 
s ıvaşl:umın bemeo h psi Fr . 
nsa toprsğ.nın dışında, yalrnn 
cı topraklar üze iade y p lmış 
tar. 

Amerikanın diril ş sav şltl 
rında dış kuvv tlerle çarpış· 
ma s fh ları vars de, bu 
arada ö!çüde iç gü~lükler yok 
tu1. Son Rus inkıl bı başl • 
r1Dda, ecnebilere birleşmiş 
reakıiyoner kuvvetlerle Sov. 
yet topr klarandıa da ç rpış. 

malar yapılmıştır . Fak t ne 
Amcrilcanan, ne Fr naanın ve 
ne de Rusy~aın bu çarpışm:ı 
ları, türk kurtuluş ve inkıfa· 
hında olduğu gibi , bir taraf · 
tan iç düşmantarl , derın ta 
ssub mukavemetlerile uircışı· 
hrken, ana yurd toprakl rıoın 
yabancl ç·zmeJeri altından 

kurtarılması için yapılan ha· 
yat mematboiuşaıalarına btn 
zemez • 

Yenmenin taktık yolu düı 
mantardan ilk öııce birini vur 
mak, soDrada d.ierioi c:zmek· 
tir. F kQt arkadaş! r , türk 
iokıl hının doauşu sırasındaki 
dünya v&ziyetl iÖZ önüne al1-
nnsa göıüıüz kı, türk ulusu 
muv Uak olmuık içın inkılab 

ve iıtika H birden b ,armak, 
bütün u surlarl bırdCia uğr ş 

mak mecouriyet nde kalmıştır 
Türk ulu~u bır y nd n uayl 
bü üa gerılık unıurlerale ve 

tı a11lam den onlara 
uy n CLb ilerle boğuşmuş, di. 
ğer yandan da yad a kerleri 
yaban ordu aria ı nşm•ştir. 
zır hır t raft sar y ve ona 
uyaol r v rdı ve bunlarla uğ
r şmak lazim geliyordu diier 
t raftan ~ordumuz y btnci 
orduların çızme ı altında id•. 
onlar! ıuvaşm k icııb ediyor 
du. ııte bu yüzden inkılabi 
Ye ııtiklah ay" ~ yri , barini 
ötekınden ıunro başt:Jrm 1k 
mümkün det:ldi , bunların 

ikiainln birdr:n to h" kka ku 
l•zım geli)'ordu , o zamanın 
oa:.1.iyetıni vaka vaka gördü· 
jümüz .zaman daha iyi anla· 
yacafcz. ki, o zaman dıfıa • 
vaıta muıJaf fak o!m ak, halkı 
bu amuf üzeri11:ic top/om .. k 
İfin pRcJi,ah ıle berabeı· JO· 
rönmck lazım geliyorclu, hal 
buki •ara)' yaban ordularının 
öz yurdcia •avaşan u 'usa/ 
kuouetlere karşı ıleril mtı '11i 
taıvib 11e hatta bir bakımdan 
teıvik edi> orcu, o sırada :-i• 
betten fohluk &ayılan bir 
halk yıtım, toprağv ayak ba· 
•anlara karıı koyma. lazım 
ıelc/iğini a~lamı, olmakla be 
rab r , a"'ı~ hakikati anlamı· 
')Ordu, Bunlar, padişah mut· 
laka o dü' ..,,anların alc} h 'n 
dedir, za!Yf.edi) orlardi , Hal· 
buki podıl'llh hain ile zehirli 

. birtcıiri altında idi, Hckıkati 
hdlt )'ılınma anla/malı IÜftü, 

EV iş Ti 
BU GÖNLÜM 

·---~~ )--·-· ~~n~~~ap F!~m~o~ __ ı 
Oounla vedalaşabilmek 

için pek uzun bir m~safe kat 
etmek lnzlmgeliyordu • kaybe 
decek bir dakikam ·yoktu. 
Onu ihtimal son defa derağuş 
etmek iç'n alelacele yola çık 
tlm Alt1 saat evvel ayrıldık 

o tının üstiinde .neşeli n e ş eli 
türkü söylüyor, ur.aktan bana 
elife iş rtt ediyordu . bir za • 
m n rk sınd. n yü·üdüm son 
bir yol köş si de oou göıdeıı 
kaybett'~im vakit mıbzuo malı 
zuo ge i CJöudüD. Yıldaı. bir 
d~ ha O'lU görecek miyim ? 
Bılmi> o u ın. düoy da beni se· 
ven bir o v .. rdı. 

S~dadın mil.bıun göı.lerİD· 

de y;.ş' r p uh) o rdu. Yıldız 

merhametle dolu bir nazarla 
ona ba.ktı. ikisi de kızardılar 
bışlarınt önlerine indirdiler. 

Hü eyin tğ ''hizmetçiye" 
çay hazırlamasını emretm'şti: 

- Biz'mle tabii çay içersi 
oiz . şu çay ne nef iı ne s•hhi 
biışeydir. ihtiyar adamın ç~ 
nesi açılmıştı. Ç~yın faz·letle-
ri h kkında uzun bir konfe 
rans verdi , : on Cin m' zarahnı 
iddia edt:nlere şi ddetle hücuın 
etti, sonra ,bunlarla da ik ifa 
etmeyerek Sedadı k.ütüph uıe· 
sinin yanına götürdü. Ç a y 
kelimesinin aıhnı arayan eski 
kitaplardan birçok parçalar 
bulup çıkardı. nibıtyet bir Li · 
tin şairi ıle bir . papazın çay 
hakkında yazdıkları bir kuide 
tercümeıile , bir meraiyeyi 
okudu. 

z ,valh Sedat fena halde 
sersemlemişti. bu sözleri dık -
k Ue C:inleyor iibi iÖıünme • 
ğe ç !ışıyor. F k t kardeşi nin 

yrı ıgı ıı.cısır:ı bır Jürlü unuta 
mıyordu Y ,ıdaz r sıra g zli 
g ılı Sedadın sararmış m ahzna 
çehresine bakıyordu. bu ca -
zarlar genç ad .. mın ta 2önlü 
nün ıçıoe işlcyordu. Yıldtzı 
ne derin bu bısle ona f unlara 
söyieyt'cekli : 

« Böylece ban bakmakta 
devam et, bu bakışl r gönlü -
müa bütün acılarına tu'dn 
edı} or. Bu ıesle ban söyle -
mek te devam et, bu ı e ı 
bütün derdimi, kederimi uyu· 
tuyor. Beni sev Yıld ız, çünkü 
yaln . ı, kimıes'z biçareyim, be 
ni sevecek kadın için 'gönlüm 
en deri ı: bir aşkla dolup btş1 · 
yor. » 

B baınm iararı ._üzerine 
geDç kız bir parça ıark1 oku 
du. başlarken t itreyen sesinde 
berrak bir ahenk, anlatılmaz 

bir tatlılık vardı. Hüseyin a2ı.: 
- Ş'.m di ıır~ siz~ ieldi 

Seda~ bey.. S i :ı de bir şarkı 
okumaz mısloız ? 

Sed t mabcubiyetle : 
- Sesı terbiye görmemiş 

v .. bşi bir ses .. Sizı rahatsız 
ederım. 

lb iyu _ ad;.m israr etti. 
O va kıt Sedat üya ğ knlktı. 

Yüıünde, ta.-.urh:ııiııda z ıl bir 
kibıaılık , sevimli bir sadelık 

v&rd• lıi Yıldız o güne kadar 
farkctmemişti. Genç kızın tat-
lı s sinin verdiii heyecan hi · 
li ıönmemiıti. uıülıuz fakat 

müessir bir ses, ruhu ıürükl• 
y üp götü ~en bir ifade kuvveti 
ile güzel bir parçayı terennülll 
etti. Şnkı şöyle bitiyordu : 
« Aşlum1, saadetimi bütün ,ı 
hepsi ı t. nin olıua .. Bana kıt 
şı ben yalnız ıenin tatlı aesioİ 

latif nefesini, gecenin zülmeti 
kadar siyah göı.letioi iıteyo • 
rum. Aşk, hayat, 11adet hep•İ 
senin o!ıun » 

Sed dın s esi hcyecandıD 
ti treyordu. Yıldızın ondan aşı 
ğı kalır yeri yoldu. Bit türlil 
cuaret edemiyorlardı. 

Hüseyin ağa : 
- s~dat bey.. benimle 

ı:gara içer mıs·nız ? YıldıJ 

tütün dumanına aJıı"ındır .• 
Hüseyin ağa bu dcf'a d• 

tütün bakkında bir konfera~• 
vermeğe h 'zırl aaıyordu. Se · 
dat yorgunluiunu ileri süre · 
rek müsaade iıtedi. ihtiyar 
adam ona elini uuttı : 

- Kuzum Sedat ... geceleri 
vaktınız olursa bjze gelmekteo 
çekinmeyın .. Laf atarız, türki 
söıler, eğleniriz , dedi, 

Sedat _ kapıdan çıkarkeD 

Yıldıza b•ktı. 1karıalııan bu 
nazarlar birbirlerinin ta kalbi-
ne sıirdi. Kapı kapanmıştı. iı.İ 
ıi de heyecandan titreyorlat 
acı tatlı birço1' yeni tabaatiil 
ler harap oluyorlardı. 

1 1 
Yıldızo geceyi f :mdiye ka· 

dar h:ç duymadıiı tebiçler 
içinde ieçirdi kalbinin mıh • 
zun ve bulyapervarane bi' ıJ 
adetle tikandıi'ını hissediyor, 
pşır1yor1 kı>rkuyordu. Y atai• 
n ın yanında uzun uzun du• 
elti. yaatıiaoıa üstüne ııcak 
ııcak gözyaı lan döktü. 

Sedat bu gecenin bir kı• 
mını pençereııvde sıeçirm:ıta· 

içi içine sığmıyor , ruhunull 
bir kuş gibi çırp:ndı&"ını hiııt' 
diyordu. 

- H;.y:.t~mı tam;ımlayacak 
sıenç kızı nibayet buldum, di· 
yordu. zaten beaim içime doi 
muıdu. Bu yeni ıevda ve 11•· 
det h2yatını iÖDlümün aldiD 
mayan bır ümıdle bekleyor .. 
duuı . O bana bu 11adeti mut 
lak verecek .. 

Yıldız, ıÜziir naaıl ıe .. İ 
ciye vatanının çiçeklerindeO 
bir koku Jıetirirae en de be 
nim ruhuma hasretini çekti 
i 'm o bay.11 ruya alemlerin • 
den bir koku getirdin.. S!'O 

beni mutlaka mesut edrcel-:ıio 
Sedat bu ysif murlcı gece · 

n!n babç,lerinde sanki aık• 

teneffüs ediyor, onunla aarhof 
oluyordu. 

Yıldızı tckrı...ı gö recek da· 
kikayı düşündükçe kalh& çar 
pıyor, kulakl rı uiuldayord&J 
F kat ertui gün ağ ii çlar yağ 

murd n ğırlzşan dalluını -
yastan düşmüt kollar gibi -
mahzun bir hal ile y.aaluıo' 

ıarkıyorlar, Yıldız bir türlO 
bahçeye inmeyordu, o iÜO 
Sedada seneler . kadar uıull 
iÖ1ündü. 

- Arkaıı oar ~ 
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içtimai hayatta kadının yeri 
-Baıtnrafı ' ikide-

•linde terbiye e'ur . iyi bir 
ana, aalayıılı Mr kadın aile 
yuoaıı üzerine .loğıJn bir gü · 
nrş gibidir. büyük terbiyl!ci-
lerden birinin dediti gibi(be11 
mu/dedir ol•aydcm bir mille-
tin terbiyu&ni analara oerlr· 
dim) fakat o bü} tık, burada 
ideal bir anayı kcsLtmı',tir. 
ideal ve faziletkar bir ana 
da kafeı arka•ında , kara 
örtüler içinJ3 ,,etiımez.. ha· 
yatı oe z.amcnı anlamam·ı, 

onun icaplarına göre yetiJme 
miı analar da bir ınUletin 
rrırılıtaç olduğu imanlı , oııl 

yürekli coculcları yetiıtirmez. 
biz , b~ıtanberi ıöyledı~im 
gibi medeniydte en ileri bir 
ludeme ıah;p bir m illetiz.. 
tarih ıc.hneainde ki hu yük· 
•ek mevkii ciddiyd ve ıaml 
miyet daireıinde kurduğumuz. 
aile yuoalarına ıahip oldu-
famuz. çatlarda, analarımızın 
kafeı arkalarında ıaklı o 'ma 
t/ıfr 6Ürılerde aldık . LJ,v.sal 
yaıayııımız.don uzo kloştırıla· 
rak tao.,uba büründüliımüz. 
aünle1in, ccııını da uzun Z.a• 
manlar gördük 11• çektik . 
cı rl:ırciı bu br·c ;md~ki tlüıü· • 
niıılerimiz bizi ilerletmedi., 
yükultmedi. bilakiı 11eriletti 
kfıcülttü, h•r alanda yendirtti. 

' Cumhari1tt hüliırneti en 
i/,ri u:u.larda o(mıy•n mu· 
lnddu kanu ıları ile Türk 
kadınına, Türk anc;ıına mitti 
ve İ'jtimai hayatımızla /ayık 
oldutu yeri ver mi,tir . ona 
cdalarım•z. ıııbi baıa 1111çirmi1, 
c>na ata/<Jrtmız 11ibi deuld oe 
millet iılerine orıo.k kzlmııtır 
daha bir fOk uluılartla ka· 
dm adalet ıandaiyoıına olar 
l•lmamıı, ıaylav l!filmemiı, 
doktorluk dipiomaıı alma.· 
mııtar. Türk inlulci.bı bunla· 
rın h~p•ıni icadına bahıdmiı 
11e onu , onun maddi ve 
m:ıncvi ua•lıtını her ıeye 

ltabili)'etli tanımııt1.r • 
Artılı hulıuki oe medenf 

bakımdan ldyık oldafu d.et• 
ri oe )'eri alan kadınlarımız• 
dan bu muhadde1 kananların 
o.ılara bahıettiji halılara 
uymıyan , baıünkiı y•ıayı,a 
hi'i yaraımıyan kılıktan aıl· 
ltinip çıkmak duıer, bu onlar 
i'jin cuvela mıUi bir t Otfı 
ıonra do içtımoi ve hayatı 
bir zarurettir , bu8iın milli 
uarlıl mı:.ı;a ka•uıauıı 1 ona 
ıorılmrı ue onu ukııı lıadar 
yrilııeltmiı bulunu) oıuz, bir 

millEtİn milti reciye.ini telı 
rar h.az.anroaı kadar o ntif-

lete 8İlf v~rt.n bir ıey ta•arJ 
r1ıır •~unaneoz. , iıte o milll. 
aeciyemiz.de oc tınaneler;miz. . 
i'iinde kadın m'berektir, ha· 
dın 'iarıoflı ve peçeli df!jil· 
dir, 

Ha•an Fahri ÔZKA YNAK 

Soyadı 

kağıt!arı 

Yen ıyol basını evinde 
SATILIR 

Pazar kapuda yeni yapılan 
vakıf fırının kira ilanı 

EVKAP- İDARESİNDEN 
Evkaf jdaresi tarafından pazar kapuda yeni 

yaptırılan fırın kiraya verilmek üzere artırmo.ya 
çıkarılmı~tır . ihalesi 6 nisan 936 p : zartesi günü 
saat 15 de yapılac~ktır . isteyenlerin yüzde yedi 
buçuk küruş muvakkat teminati akçeleriJe ve: bir 
muteher kef ıl ketirerek evkaf idaresine gelmeleri 
ila" olunur . 

eyi olmn bay Verner 1 

Mina Fon Barnhelm Verner - Vay canına ni 
bayeti yok budalt, budala l 
bayan •bla, bayan abla bunu 
tabii ı'z de aala11ıaız k.i ben 
tehlikeden bahıetmiyorqm ona 
feytanın biri barakm~ı diğer 
yediıi yakalım.,. 

YAHUT 
Askerin Talihi 

Otelci - Bu umulmiyan 
bir t•ka. bıy Pavul verner 
ıaf a ıeldjaiz:. oh timdi daha 
fen, daha cüabütlü. Namuılu 
veıner J 

( F ranıiıkaya doğru ) ben 
den korunmalııın yavrum. ha, 
hı, ba J 

Verner D~ima onun 
peıiııde ıeziyGrtUllUZ 1 

Otelc1 _ BeP, benh• 1 
Ben böyl~ t1. hlikeJiyi• ? ha, 
ha, ha 1 ( Fıanıiıkaya do;ru) 
itit yavrum ne tuhaf ae hoı 
t•ka. 

V ır~er - Size hakikat J 

1ayl&!dikce ıiz: daima şakaya 
çekerek tefıir ediyorsunuz. 

Utelci - Sahi mi ? h•, 
hı, b5 ! hu daha eyi bir f~ 
ka deiil mi yavrum ? insan 
ııkalııabilirya 1 ~Ben tehlikeli 
ha ? ben. yirmi ttnedenberi 
evet, evet yavrum ben evvel 
ce belki tehlikeli olabilirdim 
bundan baıiları bahsedebilir 
lerdi. Jikin timdi. 

Verner - Eöyl' işler ze _ 
teu ihtiyar delilere göredir, 

Otelci - O hali ıukıyor. 
lhtiyarladıkca tehlike bertaraf 
o!ıu bu ı6ıler ıiıin için do 

O telci - O İf it bari it it 1 
n11ıl muvaffakıyetini göıteri • 
yor l Şaka tak.a üıtüne daima 
yeni birıey 1 o, bay pavul 
veraer fevkalide bir ıabı=yet 
( Franıiıkaaın kubığına ) z:~n 
iİD bir adam hem de bekar 
buradan üç mi! dl "ıfede bir 
çiftliği Tar. aavaıt• elde etmiı 
bay biııbaıının yaveri imiı. 

Bizim bay binbaıının doı 

tu, öyle bir dostu ki o::ıua 

içia ölm~ie buu 1 
V erDer -- Bu da bay bin 

Sahile 

Mıntıka atletizm heyetinden 
12 nit"ian 936 ~azar günü saat f 3 de cumhuri-

yet alônınd · kı stadvomda bii) ük bir atletizim bay-
r~mı ya_Ptla c~ktfr. Şimrl.i ye kadar Trabzonda gö· 
rulmt;m1ş şekıJde hrzırlunan oyunları herkesin gör 
mrsi için tertibat aJınmi~tır • 
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(~ En rnn icadı }) 

ı~ u~umwt şyeri ~~ 
~ ~ 
~\ Ş A U B J ad yo K und:ıracılar Ng 84 >} 
~ Acantas·; hariçten sipaı i ş kabul olunur. ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

b ış111ııı bir dosta öv le b i r 
dostu ki bıy bln'1aı1y1 öldilr· 
mei'e bazir ! 

Otelci - Naıl ? ne ? ha 
yır, bay pnul •eraer arhk 
ba eyi bir ıaka olamaz ben 
bay bınbatıaıa dostu değl 
miyim? yok bu ıakayı anla 
yamıyorum. 

Vereer -= Yuat bana epey 
ce ıeyler aa.laU.&. 

Otelci - Yust mu ? Zila · 
nedeu~m ıiı ona binaen ko 
nufuyoraunuz. Yust fena, ber · 
bat b11 in11Ddır likia o;ı.u11 
yerine burada ( franz·skayl 
ima ederek ) bir yavru v~t, 
bu söyliyebılir ; Söyle11ia ki 
ben bay binbaııaıa dostu de· 
iıl miyim ? ben onun hiıme· 
tinde buluıım&mış mlyım ! ve 
niçin onun doıtu olmiya11ım ? 
U deierli bir adam değilmi· 
Jir ? Açıia ç.ıkarıld1iındaa 

dolayı doğruıu bedb 1.hth'· 
ilkin oe Zlrara •ar kral her 
değerli adamı bilemez, bilıe 
bile dt:.2eriai ö'çüp makifat • 
landuamaz. 

Ve~·ner - Tanrı söyletiyor 
Lakin Yust tabıi sözü büyüh 
rck söylememiştir çünkü : 
Yuıt esasen bir y•lıcı deiil· 
dir, Eicr bana aöyledilderi 
de doğru iıe,,, 

Otelci - Yuıt'a dait h:ç 
bir şey iş;tmek iıtemem, n •sıl 
ıöy ~dins ~, bu güzel yavıu 
1~1~ ~:n (_ ~ul11i1na söyliyerek) 
yuıu~u bı l 1 yo ·au 1 Y• y.avruaı, 
onu p . vul vern~re anlatırs ıın 
beni daha iyi t-.n ımı ş ol '-
B b ıca~, 

en urada bulunm'. · .yayım 

Dıhri çikacaö- 111 la" k: 1 . . • · n yaınız 
benım ıstediğim şekilde konu 
fUQUı 1 

Arlcaıi vır -.. 
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İLBAYLIKTAN 

Hesr.ai hususları ilgilendiren bütiin evrak , tel-
graf 'e paketlerin ve memuriyet istegi mnracaatla-
uır. doğrudan doğruya üçüncü umuıni mii fettişlik 
makamına gönderilmesi ve bu gibi işlerde unıumi 
nıüf ettiş in ş ıhsi adresine mu .·acaat etli l -nem esi 
ilan olunur. -

Rıh ım eksiltm • Si famirf 
• 
ithalat Gümrüğü M iidürliiğünden ~ 

2605 lira 59 kurus keşıft~ Trabzon gümrük 
önündeki rıhtım tami;i 13 4 - 936 güoiine miisa-
dif pazartesi günü öaat 14 de açık artırnıa ~un tıJe 
nıünal\.asaya konulmu§1Ur. 

Taliplerin )'Üzde 7 buçuk teıninatı nnıva1'lrata 
p:ıraları ve nafaadan nıu;:,add2k eh İ) etnemc-lc rile 
ıtiıalat giiınrügüne ıuür~·caat iari iJan o!u ur 1 4 

Gümüş mt:;ci ·y ~le 
D FTERDARLI 

hak 1 

1 

'l'edavülde 1 kaldırılan Gün il~ Dlfc·d·ye ve ak-
. amından 11 :ılkJn cJinde bu'unup satmak istiyt uJer 
den safi beher on gramı on dokuz kuruştan alına 
cakt ır. Bu suretle satm1k ~sti) enler in Trabzon 
merkez ıualsandığına veya m ii lhakat malsandıkla-
rına müracaat eylemeleri iJan olunur . 2 - 4 

ölçü ve tartıların 

Damga muayene günler·ı 
Beledıye Riyasetinden : 

l -= 934 yılanda damgalanmış ö:~üleıin' 9; 6 )ıh ) ıllık bak 
ve Jamga işlen cşağada yazılı sıra ile : Y· pılıcaktır. 

A - Akıcılar ve ku•udaneliler hacim ö~çülui 1 niar o ili 
15 nisan 936 

B - Uzunluk ö!çüleri, mttre'u 16. ira 15 niun 9;6 
C - Tartılar ve teraziler, p11lo üllu V< 11ir tarh tarçhın 27 

nisan ili 19 11ıayiı 936 
2 Ulçüler bakıya temizlenmiş olarak get;rilecek ve toz, pas 

veya daha kurumamış boya git>i bakı ve damı1J111mr.yı gücleş· 
tirici pislikleri olaıılar kabul edılmey,cektir. 

3 _ Ulçü sahipleri ölçüluinde yılhk cfamga yeri ht zırla 
maya da mecburdurlar. Yıllık d&mgalan konacrğı levhı.cıklar 
ka şua halihılarile bakır Vl.''8 Öt nzerlerinden vt: ölçülerin uzıor'ne 
sivaom~ k surdile ~· oııulursa kalay ve halıtoaliird~n olrc<!k ve 
damS?a yerleri en az yirmi milimetre uzunluğunda bulunacakllr 

Döimga yeri damg "' yİ bozmadan ayrdmayııcek bir t rzd 
ö1çüye bitişlk olmalıdır. 

4 - Ellerinde ili ur& c::ıat kağıdı ol; n ö1çü s~ bipleri ölçülerini 
yukanda yuıh günlerde sıra ile ve yazılan tıaih veçbile hezulı 
yarak gurup oyar memutluKuna getirip damga cttirır fJidiller . 

Müddet bittıklln mora ellerindeki nıurrc~~t taiıllarının 
hükmü kalmıy'1c ğl gıbi y;pılııcak mu•yenede dEmg· s :r. ö çü 
kullınıldığı ı:örül ürse ölçüler alırımikla h~Hber kull nonlaıin 
cezaya çarptar ıl~cakh rı i'an oluaur. 1 - 6 

• AN 
Tr bzon icra memurluğun• 

dın: 

Yeminli üç ehl vukuf ta· 
rafindan tamamlarına ayn 
a~rı 75. ve So lirilda yüz yir· 
mıbeı lır kıymet takdir edi 
len ve tranzena baih bulunan 
ve tapunun kan ı rı·sı nil323 ve 
k, sani 322 tr.r'h ve 76 214 nu 
m r da mo'' yyet olı.o ıkiktfa 
gayri menkulleri :.-çık artır 
maya v z cdılmiş .... ~uğun· 
dan 27.4 936 taribina müaa· 
dif pazartesi günü saat 13 
den 14 de kadar dairede bi 
rincl art1rmaları icra edilecek 
tır artırm bedeli kıymeti m\J· 
bammenenin yüzde yetmiş 
beşini bulduğu takdirde müş 
teriıi ü~erinde birakılacaktır. 
aks\ bkdirde en son artıra_ 
ııın taobhüdü baki kaJm k 
üzre artırma onbeş gün müd. 
det temdit edilecek 12-S _ 
936 tarihine müsadif sali gü· 
ııü uat 13 den 14 de kadar 
ke:r.a dairede yapılacak ikinci 
açı~ •rtırmaaında artırma be-
deh kıymeti muba meneainin 
üıd yet it e i 1 baılmıdıiı 

takdirde ubş 2280 numarala 
kanun ahkimina tcvfıkak geri 
piraluhr 11 tı ı peşindir ar. ir 
maya iıtirak etmek istiye1ıle 
rin kiymet mubammeıınitı )ÜZ 
de yedi buçuk niıbetinde pey 
akçesi veya milıi bir banka111n 
teminat mektubuııu hamil bu· 
lunmalar1 !azimdir haklar1 ta· 
pu ıicilile sabit olmayın ipo· 
teki alacaklarda diier alaka. 
.iaranın ve irtifak lıJiklq ••· 
hiplerinin bu haklarioi ve bu . 
ıuıil~ faiz ve meaarife dair 
olan iddialarını evrakı müıbi· 
telerile birlıkte ılan tarihinden 
itibaren ~iımi gün z11fında 
birlikde dairemize bildirmeleri 
lazımdır akıi takdirde baklui 
tepu s~cilile sabit olmıy nlar 
satış bedelinin paylaşmasıodın 
hariç kalırlar mü~eı.akim ver · 
gi ve belediye ıu!um ı rırtırm 

bedelinden tenzil o'utur daha 
fazla malumnt aım k istıyen· 
28 - 3-936 itibaren herlıesiu 
iÖrebilmeai için • dairede aç k • 
bulundurul~cak artırma şıırt · 
namuile 935-1104 ııumar~h 

dosyaya murccaatla mevçü• 
vesaiki iÖrebilmeleri ilin 
o!uı·ur, 

(YENIYOL) 

2 ve '20 kom prim '!lik ambalaılarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimel~rin 
üzerinde halisliğin timsali 

Trabzon icra menıurJuf un 
dan : 

YeminJi üç ehli \ ukuf ta· 
rafından t.amaml ranıı yrı 
1000 ve looo ve · Soo · ~oo 
ve Soo mecmuu 1500 lır 
kıymet t luııredılen oc ba 
kö} ünden tar! dıb:: bır ta· 
raft.n t nkı m ve H ci 
Akıf ~ ... H nız ağ oglu os· 
m~n ıle matıClut fm ıklı ın 
'J. lb hı sede 34 hısaesı cöııum 
3 ve m yıs 310 \ num~ra 
~1·2:l ve mub mm n kıyme. 

b looo J ı t m mına ve 
yınc h ne başı oar t r f t o 
H mz .. g.nın osm~n tarı " 
v uç. lcır tt .. u tar ı a.: mi 
m· bau flDoık ıg n ~lo n sse· 
de J4 l ıss ı <..o lim :J \e 
m y ıı .'.SJo t ı.h ve :b .t.4 
nu .. ;?a muh n kı) met 
l<:>oo aı t mam n t r f 
1 u ırmak ve te.meı g ça· 
1 lıgı b z. nde h cı bekar 
vere ierı 11e m h ut fıocıık· 

i.gın "'lb h <.ae j;ı bıss sı 

b CODUm V n; ).S j O ta· 
rıh ve 2:> -O t ın ve mu 
men ıymetı 500 J r t mı· 
n.a ve t r tHııfl btca bekır 

t rlası hudu.iuca g cıcn tarı . 
kı bas ve s.bıbı o 't fıo 
dıkl ğı ve t ıikt ml m h ut 
tarı ilin (l h .s .. de l h s ı 

b iec nısf. fıudı ı... t ö iııM l 5 
ve m yı .> l o t r h ve 2ts 
numaraıa ve kı} mt:lı 800 

hı t& n hen 
dek ve ce u.cn 
Hacı Ahıuo H mdı ıo taır 

lası ve h mz nan o" u Has • 
nıo hrlısı şım,len h n k 
ve g rhen Ha za oğ u Aiı· 
nın o lu Mıkd .dın tar as t:ı 
m haut mufr ... z l rJa c<> üm 
1,5 teşrioı <.vvel 320 tar.h 
ve 16!> ı u ar 1 ve n:cııh m· 
m n ıymetı 500 l r dır t.ı1. 
mamına • ~ ş p 
men ut t.çık .. 1 t 
muş oldu uo 
ı,.4 ~:J.>6 ı il ı e il y '1 p t 

l günü Sa'-t l::ı 14 r <1 s e 
k d r d ~ ıt.c. tı m 
l 11 ıcra edııecekt.r. Artırın 
bcdeh ı)mclı muh .. mmeneo n 

75 ıut bulduğu takcsırce 
müşten hınıocle bir k1lt.c k-
.tar. Ahsi t hdiıde tn son 

ıtıuumı t E hbü<lü b" ı k i 

mahüıre ıtum 15 gün müd 
detıe temdıt edılerek 12 5 936 
bıne r'estlıyan sali günü 
s at 1.3 den 14 radduıne 

d r kezi dcirede yapılacak 
ve ı inci .:oıtırma&ınd artıraı 
b deh ıymetl muhammeneoın 
>ütde yetmış beşini bulma· 
dJğı tf. dırde satş 2'8o nu 
m ı h k~nun ah~ arı: ina tev· 
fı an gerı bir kılır. ~atıf 
peş.oaır. Artum:ı.y iştirak 

etme isteyenlerin kıymeti 
mub,mmenenm )'Üzde yed& 
buçuk r:; s >elinde pey nlceıi 

y mı! i b~nkanın teminat 
meklu unu hamıl bulurımal n 
liız mdır. Hokl.,rı tapu s · cilı le 

ıt 01 n ıpotekli al c a lıl r· 
Ja d r Ja .. dd .. ı ın ve itti 
f k h k s hıw erının bu hak 

larl huıu iıe f ız ve 
mu t d ır o an ıddı larım 

evr ı bıteı le bıı lıktc ıı · n 
t rıh nch.n ıtıbaren ·20 gün 
z rfıocsa d ırem ze bddırme· 

erı laz mdır A 'Jİ t kdırde 
h pu s c llılc bit ol 

ş bedelınin p& ylaş 
1. l r Mü 

~ rgı ve B lediye 
rea i art r bede iaden ten 
z 1 olu u D ha fczla malü 
mat almak ıdeyenler 28 3 936 
t ııh ndec ıti .. rea h .rkt in 

1 e i iç n de lrede 'çık 
urul c .. tırtırm ş rt 

tı 1 66 934 ııumaral 1 
ti mc.vcut 

rma . a ır 
• 
1 

ıilı la ün ı ü~ü 
n u<lü !ı ği.ıı d n : 

4CO 2~ ku uş bedeli 
at, d tic ret 
dm khr 

4 Sahife 

Trabzon icra memurluiuD 
dan: 

Açık ~rtırma ile parayı 
çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu : 

H.ıne aucıaı ıı ~ kerute 
deposu 

Gcyri men2ulün bulundu· 
ğu m~vki , mahallesi , ıokai• 
numarası 

A-fo 'o~ oe Solha cadtieıi 
Taktir oluD3D kıym,.t : 
58 no. 600 lira ve 59 r.O· 

200 lira 
Artırm;ınıo yapıl•uğ1 yer 

~üa, saat : 
Trabzon icra. dairrsi öoüll 

de 27 - 4 - 936paz rteSİ 
günü saat 12--15 de 

1- işbu gayri menkulüıı 
rtırm2 şartor.mesi :.. 8 - 3-

936 t ribinden ıtibaren 935-
980 num r ile Trabzon icra 
dairesinin muayyen numaras•D 
d berk sn görebilmcıi i~ıo 
~çıkt1r, iiandııyaz•lı olanlardıD 

f zl m"Jfı ı:ıııt ~lmak iıtiyen
ler, işbu şutnc:meye ve 935 
- 980 dosya numaruiJe 0>e 
muıiyetimize mürc.cu.t ctme1İ 
d ir , 

2 - ArUr~aya iştirak 
iç:n yukarda yi1Zlh kıymetıD 
yüzde 7 , 5 niı 'oetınde pey ve 
ya milli lir bs.bkının temınat 
mektubu tevdi edilecektir 124 

3 - ipotek sahibi alacak 
lalarla d•ğer alakadırıarın ve 
irt ıfak hakkı s :h· plerinın ı•Y 
ri menkul üzerindeki baklarıD 
h ~ ıuııle fai:t ve maarlılf a dair 
olan iddia1lar1nı iş ?u iıin tari 
bındcn itıbaren )İrmi iÜD 
içınde enakı müıoitelerıle 
birlikte memuriyetimize bildir 
melni icap eder , Akıi halde 
hakları tapu ıicııiıe sabit oJ 
maoikça aahş bedelinin pa)' 
lışmuındnn hariç kafüJar , 

4 - Göıterilen ~ünde 
artırmaya ıştıı ik edenler artir 
ma şarhıamsııni oknmuı ve 
lüzumlu m'IJu nat almiı ve 
bunlari tamamen kabul eımif 
d ve itıbar olunur , 

5- Tayin edılen zaman• 
da g ""yri menkul üç defa bai 
rıldıkt.ın soora en çok artar• 
n ibale..,edııir , Ancak artir 
ma bedeli muhammen.ııı kayme 
tıu yüzde yetm ş befİ!li bu, 
mEız veya s r, uteıenia ali 
c ğtna ruı~b nı oian diier 
alacakiılar bulunup ta bedel 
bun o:.rm o ~r:vri menkul ile 
temin edılmış # a . acakhlauoİP 
mecmuundan f :d ya ç ıkmat• 
en çok artıranın lubbüdil 
bakı kalmak üıere artiı m• 
o:ı beş iÜ, daha te::mdit ve 
12 -5- 936 : aali güı Ü 
saat 15 de yapıl cak artırın• 
,i. , bedeh aatıı isteyenin alA 
ca2•na ıüchanı olan diiet 
ulic klılerın o gayri meoial 
ile temin t: dılıL il alacaklari 
mecmunndan fa:ılaya çikmalı 
ş ..ırtıle, en çok iH tırana ıbale 
edilir , Böylı! bir bedel eld• 
edılme zıe ibale yapılmaz . ve 
satış talebi düşer , 

6- G~yri menkul kendi 
s'ne ibtıle olunan kimse det 
b l veya vırilen mühlet ıç inde 
parayi vermezse ıhale karat• 
fcsboluuat ak kend:s'ııden ef 
vel en ) üksek .tekhfte bulu 
nan kimfic ~rzetm't oldu~u 
bedelle ilim gn rr. zt o' urs• 
on , razı olm· z vey bnluo· 
m zs bemeu on brş giiO 
müddetle ar t iı:m~ya çıkarılıP 
( B3 ) 

lş'ıu gayri menkul )Ukord• 
gc;oıtet ilen 27- 4- 936 hribi 
nde tr bıoı:ı icra memurluğ&J 
odu1nda işbu ilin ve iösterİ 
len artırma ş rtnamesi dsire 
ıuıde "atılaçığı ile olur.ur ı 


