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Atatürkün Anadoluya ayak bastığı gunün 17inci 
yıldönümü Cumhuriyet alanında kutlulandı . 

. Başbakan hava kurumuna 
1000 lira teberru ettiler 

Aakara - Vatandışlaraa 
aylaklarıadan h va teblıkeıine 
•yardıkları yüıde ikinin yergi 
haline ko ulmr-sıaa uim•n 
Btıbakanım z n ta.bhüt ettik 
leri üye aidatı olarak 939 yılı 

jçin bin lira teberru etmi;ler 
dir. Türk bava kurumu bu 
münuebetle ismet lnönüae 
yürekten şükranlarını ıuam•k 

tadar. 

Dil kurultayırıa hazırllklar 
Ankara = 1ng ltere filiı 

tindeki karıııklıklaraa sebebi 
Dİ wnlamak ve araplarla yahu 
dılerın şıkiyetlerini dinlemek 
liır• mıhalliode bir komite 
teıldline karar vermiıtir. 

Ankara - Aiustosua 24 
•de toplanacak ol5n üçüncü 
dıl kuraJtaynıda üye olarak 
huluamuı olanlarla ondan 
ıonra i&u um üyeliii almıı 

bulunanların ve üye o\arak 
bulunacaklara kurum genel ıek 
reterlıiine bildirilmekte ve 
kurultay üyelerınden olupta 
üçüncü türk dili ku,ultayına 
tez vermek isteyenlerin tezle· 
rinin yuılı olara 19 temmuz 
akıımıoa kadar kuru• sıenel 
ıelueterliiine bild&rmeleri iı· 
tenHmektedir. 

Hamidiye Krüvazörümüz 
Limanımızdayken 

Hamıdiye küriv.zö•ümüz 
CQ1Darteı1 rün ü . )j 111aaimıza 
ıelmiı, Gemı komuhnı tt:hre 
çıkarak valimizi, mevki komu· 
tlaıaı, Belecliye ve partiyi 
ZıJuet tlauılu, Öjledea •oD 
ra da Valimiz adaaa mektup· 
cu, mevki komutanı, belediye 
Ye parti baıilaalan zıyaretle· 
ri İade dmıtler ve remideD 
top atılmak ıurdıle ıelimlaa 
mıılardar. akıama doiıu gem! 
dekı zabitıa ve efrat ıelara 
ıeı.m•ılerdır. 

Paızar i(ÜDÜ 1ıemide ııb j 
&ören i••Ç zıbitlerimiz bele· ·--

Artvinde 
Elektrik 
Tesisatına 

Başlanıyor 

Artvia. ( Özel ) 
Yeai Çorab ilinin merkezi 

hulunaa tiri• Aıtvia ıebrıaia 
elektrikle ayd11rlatılma1ı için 
Çoruh V alı•İD&D kudıeUi• teteb 
btiıü lizeıine Aıtvi11e &önderi· 
laa eıeklrık mübendiıi ~ki 
ıiiaC:ür ıeleaek l1dkıkala bat 
ı. .. ıtır. 

Güz.ti Artvin ı~bri yakın· 
da feaııl ıııkla ka pll'nıcaktu• 

Ko!ordu 
Komutanımız 

Y ıai Kolordu komutanı • 
•ıa ıeaeral Muzaffer e•nl• 
lıi akı•• Gtiaeyıu vapurile 
ı••i•ize va11l olmaı, valimiz, 
alay komutanı ıaıbay tarafa•· 
dıa karı lanmıı, iıkelede 
ukerl •erı ıimle selimlaa • 
.. tbr. 

Z1ya Ardoslu 
lt"1n6•!J.ı , ıehrimiatl• o• 

lra•r•mtla ticar.ı •ol.ri luı · 
lunaıe iıi6arlı liıcearlarımıa· 
ilan 6a7 Ztya Ardo•la tl{ır1 
~' .. '•mclan ıılarimi• ı•l· 

"""" ' 

diye tarafından hazırlanan 
otomobillerle ı~bri ve ıoiuk 
ıu aayfiyeaiai gezmiılerdir. 
Hamidiye krüvazörümüz dün 
özleden sonra limanımızdan 
huekat etmiıtir. 

Çay Ziyafeti 
Hamidiye kılivazörümüıde 

ıt•j 1ıören elli kadar ıeaç 
zabıtimize , baılarında ikınci 
komutaa olduiu balde Elekt· 
rik ıoıyetui mühendiıi bay 
Celileddin tarafıadaa evHlki 
akıam tehir kulübün de bir 
ıaJ ziyafeti verilmijtir. 

lmar Km. 
Kuruldu 

Şthrimiz i~ia ciddea bl • 
yük bir ihtiyı ç . ol.•• imar 
cemiyeti, sayın valımız Rıfat 
Danıımaaın baıkanlıiı altında 
olmak üzere kuralmaıtur, 

Haber aldıjımıza ıöre 
imar komiı) onu yarı• ılk top 
Jaatı11nı yapacaktır. 

Valimizin bımmetleri ve 
kom:ıyonua ~alıım11ile imar 
iılerimiı'n bi bir tekil aiaca 
iını ve tebrimızin ıüzeUik ba 
kımıadan da çok ıeyler ka&a".' 
aacaiıaı ıllpheıiz sayarız. 

Atanınalar 
lliuaiı aaf ia mübeadiı ve ki 

li bay Ar•f terfıaa Erzarlİm 
aafia milbeadiıli(ine, tebrimiı 
iDhiıarlar ıicil memuru AbaQI 
kadir GUl.r teıfıan ıicil ıube 
ıi aairliii•• , traaıit memar 
maavini iJyaı Erziacaa barut 
memarlu;uaa, R ze müdilri 
Milat amn• mildürHlk takibat 
ıabe1i masa amirlljiae, Ka • 
ta&••• tuzla müdürü Ali Şı • 
kar R ıe mOdilılüiüne ataamıı 
lardır. 

Habeş 
imparatoru 

Aak1ra - Kudüıtea bil· 
dir:lditiae 16re babeı impara 
tor• bu bafta isiade atrup• . r ;t1ectkUf, 

y ay at 

R•...lbtİll Zi7•1, lıapitilflı;oreltır • • • • • • • 
I•' Vt...,.,leri telılıeleri, Harnitli7e .... ,. ala,,lerı 
tqji,.,. H '-'lor ~:.inJen •••lelıetilt i~timof oe 
ulMI Wı111'4arcla prllt,. sararlar. • • • • • . • 

YENIYOL 
Çok Yakında gündelik oluyor 

Doğu illerinde doğan ve doğacak olan bütün Y.e~i ve .'Y~pyeni hayatı 
günügününe duyuracak olan ( Yeniyol )un yenıhklerını tıabırsızlıkla 
bekleyiniz. 
Köylerde, kasabalarda, şehirlerde bütün ka~k~nma ileri gitme hare-
ketlerini her gün adım adım tak1p edeceksınız. tı 

;t 
~ 

$ por 
Ba~ramL 

19 ... ,.. .... .. •• icl••• 
ıealikleri baJr••• ıebri•iacle 
kutlulanmakla bera..... •Jllİ 
ıamaacla Tlirk Eiemealiii•ia 
batlADllCI olu im ıl•I• tari 
hi kıymeti•İ, •arl•tlaı, cilaaa 
medeai1eti . karft ... cla Tlrkla 
mevcu :liyeti•İ ıulllmaa •• 
J••ilmeı be•liiilli •• LllclDI 
ıöıtermep •• tuablata ko· 
ı•• Atatürkila Aaaclol•J• illa 
aHk bııbldan ıh de kat • 
lalaadı. 

Bu bll1lk fil• •lauelteti 
le Trabzoa Geaçliii•ia cla1 • 
duia be1ecaa •• kalbiacle 
çarpaa vataaıenılik da1111111 
ayrıca teıribe cleier bir laadi· 
ıedir. Bir milleti• diier •ilet 
ler ••~acilauiade dai-. clir· 
litiaia temini o •illeti .tqkil 
edea fertleria bede•ea kay • 
vetliteclaiaaia• ıe•ıi• oı .... 
ıibi iki maYa&i varhtıa ria· 
dile kai• oldai• •sık bir 
bakikatbr. ift• ba iki •uvaai 
kavYettea biriai dla ılrdlk. 
Ba ~••••ti orıaaize •el• 
Spor teıkillb, ıeaclik arua.· 
da u•i•I arkad•tlık raltata 
larıaıa temilliu phfbja ti .. 
baau •erimli aoktalaıı oba ı 
içtimı I bla7emi• " fikir 
bueketleriaia :. caala •• olı• 
ıuratte mkiflfaaa J••Jaa •• 
baaclaa bqk• cliliplillli laini 
Jeti• ••r kelİllİ teıldl edea 
bir bıreke" ka,..iackr. 

Yakaa u•am• bacliaeleri 
ıpor tef killbala te•ia ettiti 
bakikl lnınetleria •ll••aİJ•· 
tial bir kat cl.ba ıııtenaifm. 
Bia•eaale1b tek, tek lmnıt • 
lıria topla hir bale aıeldiiiacle 
bly&k ka•Yatler •qpra11 
uııttiti•• 1"9 b• ku••'*lı. 
'" ... .......... plafq 

"Y9 ~--~~~~ilrfi~ 

Şark kültürü müzesi 
lloılıootula Şarlı K{ıltairi 

"-'~ -···"'"• 1 .. .,, •• 6ir ıeri ,.i ..,.~l•r •plmıı 
fır. 6a Hrsiler , orta a•ya , 
aserhyc1111 , tltı1ııt1111, iara· 
lıuıu •• lıırım' tl11 701117an 
•illetleriıl alıi o• Y•İ eanat 
•••rl•rin• ait J.alanm•lıtatlır. 

Orıa A•yatla •1111aıın İn• 
kiıalı tarihine miıl•allilı. o/a. 
ralı ı•ılair •tlil•n •ıy11ncn 6ir 
lıı••• (••r•milı.l•r) , milattan 
•••l Ji11ci o• 36nc• 76a 711 
.,.,,,ıarıtiır • s.r,il•rtl• •• 
fOl alıi ıer••İilartl.,. llaıia, 
Aser6a,,co o• 1 •rlun•nuta• 
11ın eılıi lat1lıları, tlolıarnal11rı 

eılıi 6a6ei İf fil•rinin .... ~.,. 
tleıt .,.,,,. a~ıan 7aplılıları 
• ..,.ı.,., Hlıi lıırım ılelıama• 

ları oe nuılat•lif ı•rlı •• t•a 
7İll•t& pe1rftda11 J11 teılair 
ol•nmaldadar • 

Mlb•nin Soıy•d•r ıa,./u; 
11• ait lııı•ıntla İ•• öal»elıi•· 
ıan, Tirlı•eniılan, A.aer6ay. 
can •• ıiınall ia/lctHya fı~i· 
l•rinİn Herlerf •artlar • :J•n• 
lar111 ar•••tl11 6il/a•••a Aa•r 
6a7c.,. lı61l• lıatlcnların111 
7as .... H iıl•rn•l•ri naaara 
Jilılıati f•lı•elııeJir. 

l IJd 7111 7aaı iıinJ• Moı 
ha ıarlı lıtlttrt mlaeıine 
7.,.i lıgı•l•r •• ıalonlar 
ildo• olıınacalıtır. B• ,,eni ••· 
l•l•r:, 11 ıncı 76• 71/tlen 
11 •11ct1,• lıaJar T•tlı ıana 

tına, Jailloi 76• "''"•• 20in• 
•İ7• '-'ar lraa ı1111atı"a , 

Spor te,.kkllleriaia ı••İf bir 
alaau faali1etleadiril•uiade 
ılltullecek bauuiJeHıria 
o aiılaett• ltlJlk ka••etler •• 
fa1dalar ta•ia edeeıaii ma • 
laıkkaktar. 

Tral»ıoa Sporcal•n Bayrı· 
•1111 Katla O l ı • • . "ı 

il, ON 1 

16 rnc:ı 7aiz ~ıltlan l 1 anc:• 
, •• ~ıl• HU.ti • ...,_, 1.1 •ne• ,, •• yıldaıt 1 sl.c~ ... 
J•r lapan7a arapl•rı •a11a• 
lına, 1 inci yüz 71/tlan 20inci 
Y• lıııtlar Çin ••11e1tınca oa 
l l İ1tc:i yia 7ıltlan 20 inciye 

icatlar J apo11 ıanatına ait 
olacalı ve ~oi lı17meıli .,. 
P•i natlir •••rleri i/atioa •7· 
liyecelı.tir • 

Bir te~erru 
ve teşekkür 
Yardıma muhtaç 

mektepli çocuklar için ... 
ltib19rb t&ccarlara•ızdaa 

erzuru•I• zade t.a1 alamecli• 
JUdama •abtaç ••ktepU ~· 
çuldan kora•a lrar••- 60 
lira teberru •t•ek ııaratile 
Jikaek bir ıefkat :c1.,,.... 
ılıtudialeri •• .. ••iJ•tle 
...... , abamlfbr. 

Korama kara•a bqkua 
Temel Niicami Gluelda al· 
clıjımaz bir mektaptı: •11 ••• 
leketi•izia muaf tlccularat-
du erzurumla ucle MJ Alt-
•et, cemi1eti•i&ia davetiae 
ltltfeaicabetetmif•• ~oe11klarm 
J•••k •azi1etiai ılruek f•ala 
•lltebau11 olmaı •• Jllr1ak 
da11u •• ba•İJeti ueri ola 
rak c••i1etiaize alt•ıt lira 
ıibi çok •ubi• bir teltvr•cla 
bal11ama1tur. • Deailc!ikte• 
ıoara keadiıiae t•fekk&r ecl'I 
mektedir. 1 

Ba1 Ab•ekia laa &raek 
laarekıtiaı bizde takclirle kar 
ı•larız. 

Çalaarlıin c:•naae larenl 
Aakara - Eaki Ymia 

baıaaku1 Çalclarıua ~ .. -. 
'6rtli .... ,.,...,.., 
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lKlNCI DERS 

İ ILABI 
MANASI 

RE.CEP PEKER 
Bu özleri lede hiç bir 

devletin iç idare ıist i i lua 
detmiyoru . Fakat kuallıklc 
r1a rtık düc:yada inı nlak yük 

eldi ce kalk c ğıaa ioanm k 
l8ıt dır. 

Bugün kr Ilı J rJ ~vcu 

iyetiııe iki ıeb,b göıteriliyor 
1- Kr Ilık b ğlayıcı •luHl 

ı.irliği koruyuc bir m e11eae 
dir deniliyor bu doiru deiil 
dir hiç bir yerde kral 'farllır 
diy• ulo11l birlik korua•uf 
deiilcUr. Ak ini de ılırsak 
pek çok yerlerde kral11ı: da 
ulu al birlik kurulm ıtur. 

2 - Bugünkü kralların za· 
r raız ol alarıaa g l1nce, aldı 
seli ia maatıkın To btt r 
telakkilerinin b kadar ilerile 
diği bir ç ida zar raız eldu • u 
içia bir ıeyıa yeri de birakıl . 

ası bir sebob teşkil etmez 
ISTıKBAL 

CUMHURtYETINDIR 
Bu bahiıte iirüıümü laüli 

ıa esdiyoıum inanar k içte• 
gelen bir kanaatle ıöyliyorum 
ki: Dıiaya.nıa her yerinde er 
ıeç Ye •uhakkak iıtikbal 
cu•luariyetiadir. 

*•* 
Aalatbiım dünya inkıJip 

çeııdleric1 birinci ceıidlerisaia 
birinci ana tipi olarak bab· 
•ettiiim hürriyet ıakalibın111 
adamları karıı11naa bizim 
teli"kileri•iz 'fe onaa fayda 
Ye zaratları inürıde bizim ro 
ji•imiıin tutam• aedir bunla· 
r1 baliaa etmek iaterim 
REJiM KOPYE EDİLEMEZ 

Ariıtokraaı k a r t e 1 i 
diye ıöylediiim b-tün teıiıle· 
ri bertaraf etmek yoluada 
keadi billıyeaiae uyi•• olmak 
taaa ziyade buır elbıa iibi 
çekilip alıuaası Ye h iç bir 
auretle uyma4ıiı ıoıyal lıeye 
te kopye edilmeıidir iaaaalık 
bunan çok z r rını ıormüıtlir. 

Arkadaılar b.ürriyet ınkı . 
l • bı bir çok uluılarda t tbik 
evcıini uyaadırmışbr inktli 

bı doiduin İngiltere ile on 
da yarı• saathk meaafede 
olaa fraı;aada inkdibıa doiu 

u arasında iki uluaan kaa ' 
farkı kültür f rkı ve iklim 
f rkı elduiu göz ö ünde tu 
tuimamış ve ikı ıa' ılip birbi 
ri ardındaa olmakl beraber 
birbmnc benzemiyeofakat her 
biri bendi gece! rU rı uy 
iun a.cticeıer vermı§tır. lngi . 
hz inkıı • buıdan 1 b aı llOtuarı 

al ıun r ğmen pek ıuu"'t 
li ol n fr .. c ız ııı ı a oi ~utün 
düay İÇlD Dır ışll.t o.muştur. 
Bütün ciu y d zu umc.c ı.:ı ta· 
hak umden bı an 101 nl rda 
kurtuluv hevesini uy ndır ıv 
tır. F r ıısız inkılabının ana 
dayuıhı her yerde y Phi• 
üıteıek aydınlatıcı tuir el· 

bette iyi vchtr ıoriçinı.faydalı 
dır. fakat tatbik için rejı hati 
ode d~Tlet jekli e ıırirmekiçin 
ltet yerın yr11artları teairleı joi 
yıpmala idi. Halbuki her yer 
de bu iak~!.ibı heme aynen 
·opye etmek arzl!ıa duyul 

muf\Ur.F kat biruluıua iDkaJA 
bını hazır elbiıe riyme teıeb
büıü onu tatbık eden millet 
ler için f eaa neticeler duiar 

uıtur. 

/ilerimizde 

Artvinde 
Çok kıymetli iki 

konferan 
Artoin (özel) Ü~üncü mın 

tolr.a arrami müf~Uiılik teı· 
ki/atının değerli un~arların · 
dan Külıiir, Aıayı,, Emniyet 
mü,avirleri 6 - 5-936 tatL 
hinde Artoini ıerellenclirerelr. 
12-5-936 ; tarihine kadar 
teıkikatta balanmaş!arclır . 

Her fırıatta hallcın bil6i 
oe inlr.iıaf yollarınJalıi hızını 
artırmayı yiıkHlı pren•ipleri 
ara11ncla l>alanduran cok kıy. • 
melli ve S ııyın Çorah oaliıi 
Boy Refik Koraltanın, Müıa· 
oirlerirı tlei•rli 11arlılcların• 
dan da halkın idifacle etme· 
lerini düıün.,elr. iıaret buvar 
maları üzerine 7 -5- 936 
~ünü Kültür müşaoiri kıy· 

m e t l i kü.ltiircülerimizd~n 

M•ıttıla Reıid milli terbiye 
meC1zaa üz.erinde ve 9 5 936 
l'iınü de Emniyd müıaoir 
ma. Bahri milli Z'Jfe,. oe ona 
iıtihıal eden amiller meozau 
üzerinde Artvin ıinema bina 
ıında k4dın erkek yü.ılerce 

hallıın ha;ıura ile deferli 
lcenf•ranılar o•rmiılerdir. 

Maıt"fa Reıidin mulelı· 
telci f Ok derin bil11ilerine da· 
yanan milli terbiye oe terbi· 
yecililı hakkındaki d•lerli 
i:&•hatı, bi)'ük bir alaka v• 
ıamimiyetle dinliyen halkın 
milli terbiyeye ait fikirler ini 
laze bir narla aydınlatmıı 
ve hallcın hararetli alkrıloriy 
le nihayet bulmaıtıır. 

Milli :aferimizi büyük 
bir oukufla ıafha ı•f ha an· 
lalan de;erli konferanıçı 
Bohri dinleyiıcilerin ılıh flÖZ. 

yoılorı ve aah gölü• kabar 
tan aıırııriu heyecanlariyle 
Allıaılanmıı, artoin bpyiılc 
zaferin 16 unelik ı•refle 
dolu aziz oe aııl htyecanını 

bır defa daha vaıomıı o• 
milli zaferin hüyü" baniıi 
Atatürltün yüce adı IO)flC/ar 
la anılarak colc cierin ve ha . 
raretli heyecanlar İfİnde a.L· 
lcıılanmtıtır. • 

(YE~IYOL) 

Llk maçlarınin ik1nci devreş1 başladı . 

Pazar günü yapUan maçla~ 
Lik maçla rı•ın ikiı:ci dev· 

resine 17 - 5-936 pazar ıü 
nü ba,lamJş tamamen çamor 
o\an Camuriyt.t Stadında bir 
biri arkaıını üç m;ç yapıl • 
mııtır, 

Birinci maç sact on bırde 
Necmiatiden Niyaz.inin hıkem· 
Jiğ'i altında Trabzoaıpor- O· 
cak ikincileri araıınd yapıl • 
mıı neticede S - 1 Ocak 
i•lip ıelmiştir. 

ikinci maç idman ocıiıl 
rciıi bay Mehmet Rizanın ida · 
resinde Nccmiati - Sebat 
vurdu aresında Ye 11at ikiyi 
yirmi g~fe ba1lad1. Bs ılar bat 
l m z da Seb ta bir ıol oldu 
DJhı& ilk dakikada h kimiyeti 
eline alan Necmi~ti onuncu 
dakikada ikillci t OD betİDCi 

dakikada üçürc ü, on sekizin· 
c i d•kıkaaa dördüncü otuıua 
cu dakikada da beıinci golü· 
nü yaptı. Ve bu ıaretle O) U 

nun birinci devresi 5 - O 
N ecmiati lehine bitti. 

ikinci devre üçü çeyrek 
ıteçe başladı. Hakimiyeti yiae 
eline alan Necmiati oauncu 
dakikada altıncı uy111nı yaz· 
dı, Bu ıolden sonra Sebatta 
bir canlanıı oldu. Sebatld n 
Necmiati kslui önünde Te to 
pun on b~şinci daki"ada •il• 
ra takıldıgını ıörciük. Heyeti 
omumiyesi jtibariyle heyecaa • 
ıız, xevk.ıiz ıeçen m;ç 6 - 1 
Necmiati ialibiyetile . nihayet 
leamittir. 

Kamutayda 
kanunlar 

Ankara..- 1\amutayın bu 
günkü toplantu;ında Tü· 
rk 4ıma;relerınde ispan 
ya ticaret anla~ması ve 
maliye te§ki1at kanun 
Ja yıhaları müzakere ve 
kabul cdilmi§f ir. 

Bu maçı muteakip Trab • 
zonıpor - idmın ocaiı biria 
cileri karıılışm ı şbr. Günün 
ıon ve en heyecanlı maçı 4 ü 
yirmi bet ıcçe hakem 
bay Saidia idareıiade bııla • 
mııbr. ilk dakikaları iki tara· 
fan da mü11vi lukimiyeti al • 
hada gecen oyuaua onuacu 
d akikuında ismaiJiD ey iıyla 
Trabzonapor ilk uyııını yaz 
mııtır. 

Bundan ıonra ocaklılar 
iÜıel bir akınla Trabzonapor 
kalcıi öalerine inerek ılk ıol· 

lerini çıkarmışlaraa da bu go 
Trabzonıporlularnı hakla itira 
zlariyle k~rş1Jaam ıştır. Çünkü 
bu golden hemen biraz eYYel 
yanı ocaklılar Trabzoıpor 

kalesine inerkcD bir zaman 
ellerinde ıfÖtürülmüf f kat 
ned•aıe hakem tarafınd n 
görülmem işhr. Böyıe olm kla 
yine hakemin fı kri kabul edi".' 
lerek maç• devam edilmi~ 
ve bundan ıonra hakimiyeti 
tamamen eline alan Trabıon 

apoz on ıekizinci d kıka da 
iklncı aay11ıoı y pmııd1 , 

Birinci devrenin mutc:baki 
yirmi yedi d1ı1ki)uıı tam bir 
heyecan içinde f kat iOlaüz 
reçerek ı - l Trahıo o:. ıpor 
~ahbiyetile neticeienmiıtir. 

ikinci devre beti çeyrek 
ieçe başladı. Kaım·.:a ~hakim 

01aay•n ocak ıe kiziııcı d~ki 
kada beraberlıfıi temin etti. 
Ve oauacu dakıkada uçüncü 
ıayıılaı 1azdı, Bu ıolden ıoa· 
ra heyecan ve deYn başlaDi• 
cındaa itıharen b•tlıyan kırı· 
cıh" bir puça dahil arttı. 

ı:J•ı buçu;u beı acfe 
·ı rab:r.onıpora uc atlıya_ 'i•Y· 
rek kaiG oca6.J penattı ce.z:.c· 
" vcrıidı ık11mde de top or· 
taya ıeLdi. 

JSu •o.ı ıoUerle deprenin . 
otuz.uncu aakıkci1e aolmuı 

ava tehlikesi~den 

falJ:.ıt bırinci deurenin nezih 
heyec.ınının yerıni tcıma~e~ 
uurucululı, kırıcılık h ı• oe 
haztarı atmııtı·, Geriye ka • 
Lan ctalııkaiar ttltmeier, fCL 
meler, yauarianmaiar,;yuoaria 
m'JlarLa i•ftİ ue bu arada id 
manocatı ıkı llOl daha yaptı. .Korunma tedbırleri 

15 Mayıı 936 ıünü yapı 
Jan bava ıebitlera iblıf alıni 
müteakip Tıabıon v• r•mra 
bHümum köyleri h !k miimea· 
ıilleri vo ihtıyar heyetleri •• 
ikioci seçmenler baliteYi aalo-
nand pmumi içtima y parak 
emleketıa korun ıı içın 

tayy;ue ı ehe ıy tın en 
b hıı ıtaoelcri wüteakip 
kurumumuzı:t yardı yolunda 
buna n böyle yetıştirecekleri , 
tütüntien yüzde 2 ye fıac:bk 

ve diier bilu um yer ürüaün 
den yüzde bir ve büyük yu· 
murta HDdıiındasa lo kuruı 
tayyare i neıı Yerm~ii ka1'ul 
ye taabbüt etaiılerdir. •ere· 
cekleri bu i aey•de perakesa 
de ıuretile kurumumaza ver· 
mek im.kin •• fnıatlarıaı bu 
lamadiklarından buaun tüccar 
lar tarafıadaa m"Uarınısa alıa. • 
maaıada kesilerek ihracat ııra 
larıada iskelelerde 1 ay1are 
memurlarunn .ermeleri a11cak 
ihracat ~üccarlarının ba iıte 
1.:ıdiemia 1aptıldar,aı kararlat 
tarmıılardır. 

Tarihi bir kıymet ve 
ehemmiyeti bulanaa trabıon 

halk.ıaıa bu ıen ıöıteı diii 
memleket severhk yolundaki 
bu kararlQrı ıayını takdır 

ıorulınüt ve ~ok alkıılaa
m ııt.r. tsıD bir ma rumıyet~e 
yetııdıraütı m aıüıünden mem 
leket 111ucıata aı ııbı yüce 
bir emel yoluna fedakarlık 
yapan köy halkım,ıın bg 7ü6' 
aek bamıyyetlerındea doıayı 

kuıumumuz namını Juadderi 
ue karıl aı z va ıukran1arımı 

111narken ıebır ha1kınıada 
ve bilba11a ıbcaclt lücc~rJa11· 
au~ıada kesadıleriıae &üıecek 
bu ıabadı.ki yükıck vu:~tenua 
liyakı ff'kiide ıfa ile mem1e· 
ket laalluaıa baıtaa •ı•iı bu 
ıerefi baııada t111y1Lcak1arma 
güveaimiz vardır; 

Baadaa başka maılahıile 
rimizden ayraca cemiyete h•· 
•• teblikeıiai bileıa •• yardım 
cı -.nı.mlara a!bada lunleıce 

balk üye yualmak ıaretiylode 
ikiaci bir yurtaevcrlikte bulua 
lll Uflırdar. 

Ve nihayet 01unun bıtımi 
ne iki dakıka lcala tokat ıo 
hata, 1umrrık > umı Plla 11etın 

aiımı cı• bır an ipnae aa 
hanın karmcıllarııık oldufıınu 

görduk ! lıe pol11 mııdaha· 
la cddi maç oe döiüı f a•lı 
bu arırctle titti. 

Ba•ı 01rıncıılarııı da lcu • • 
ıurları olma/ela beraber ol'a 
nun bu VıJZiyete iİrmeııne 

ue bu ıelıitde bıtmeaine 1erf 
ıdareıız!ık tJbeb olmp,, i.lci 
taı uf ce:r.aiarı hah.kiyle Hfi 
lemıyerell oyunun ahenllİ bo· 
:ıulmuıdur ! Fakat n• olarıa 
oiıan llÖnül iıtcrdi ki çoktan 
beri 6Örmedıaımı.z, ~arııfı öl 
diı ıandıliımı:r. tıu kotfı hayq 
bu aykırı uaz.i1eti artık 11ör· 
miyelim I V • it ter dile ki 
ıpor ue ıporcu/uk ıporcu ite 
iime1inin bauin manaıı ue 
bütün nezııhatile yol alıın 

ıit•in. 
Ş• muhakkak ki ·~or;, 

ıporcuiuk demek ıahayc:ı 'i' • 
lcıp tekme atmalı f•lm• talı.· 

mak, lıt.f retmek, ail;üımclc 
delildir • H, M. 

• 

r------ . ----:--, 
\ SEVMiŞTi ) 

BU Gönlüm 
Edebi Büyük Roman 

( Yn: Durmuı Türkmcnofal) 
\_ ( 23) _) 

Mımafiye bana 2öre ba • 
Ya hof delikanlım. .. biliyoraun 
ya •• açlık, tuHzluk. yorfUD • 
lu\c, soi•k ban biç gelir . . 
ıen bu akşam i ·jzel bir o.11ç 
tut d• öirenirıia ? ... 

Yılmaz fena halde merak-
laamışt1. yüıüııü buruştura . 
rak : 

- Azizim, dedi, ben de 
öyle gayretsiz bir adam deii· 
lim. Ben de olur olmaz feli 
ketler karşısında bulundum 
netekim bunun birkıç miıR l 
ni de ıen ıördün .. . 

Fakat ne yal n söyleye • 
yim açlıi• a iç yüzüm yok ..• 
SüprüotüJükte oturayım, dün· 
yanın cefuını çe"eyim rnı • 
yım, elverir ki karnım tok 
olıua. Hem şöyle böyle deiil 
adam akıllı tatlıııl• tuıluıile 
tok olmalı ... 

Zıten, azizim, neıe ümıd 
kuvvet, cesaret, hıttı zeki 
ve ahla\t bir achk to~hık me 
ıeleıidir. Neıem iz , hüznümüz, 
yüzümüzün renkli yahud renk 
ıiz olması hep ondaD ileri ro 
lir. ıüz'!lce karaını doyuran 
adam ııyet ıevimli, neıeii, 
terbiyeli İıazik huliıa namuı . 
lu bir adam olar. .. Buna mu 
kabil bazı kimseler vardır ki . 
abur cubule karınlarını doyu· 
rurlar, hatta bir kıımı bun· 
da bulamaz ... insan bu kabil 
inaaDlardaa uzak kaçmala .• 
TitizHlr:, bued, hiddet, tid • 
det, cürüm, cinayet hep böy • 
le adamların kirıdır... Ac 
adamın tok adıma aksi ak•i 
öyle bir nim Dİi bi •ardır ki 
can dayasamaz, 

Amumla kavramın aebe· 
bini bilir miıin 1 Hep o me'l. 
un boiaz: meseleaıdir.. Bildik~ 

lerimd~a biri b~ni yemej'o 
davat etmiıti üç'gün efYolia· 
den hazırlandim ziyafet ıünü 
yeni elbiıelerimi Jiydim beyaı 
boyunbai• takdim ıümüt baa 
tonuma ıldım ıokakta öylo 
bir yürütüm Yardırki iÖreı.ler 
mutlak içlerinden: « Bu deli. 
kanla mükemmel bir ziyafete 
ııtidiyor. Ailah versin» demİf • 
Jerdir~ Tak tak kapuyu çal· 
dım hizmetçi beni · .:ioiru ye· 
mek odaaıaa ıötürdü. Bir de 
ne iÖreyim. 8ızim abbab karı 
aile beraber ıofraya oturmuı 
yemek yiyur... Oüıün azizim 
ç içekler ıamdaalar ve bia 
dijrlü güzel te lerle dolu bir 
z iyaf :t ıofraaı beklerken kup 
kuru bi~ maaa_ iki aanda1y• 
i1'i tabak bir yemek, 
Hatta bitmemiı .. . ~ 

Muhterem doıtum hayretle 
yüzüme bakıyor, bu vakitıiz 
vakitte niçıa geldij'imı anla 
mai• çabfıyordu. iİi derhal 
çaktım. Seni bugün yeme;e 
çıiırd•iıaı uautmuı. Bana bır 
ıandaly._ ziıterdıler • E• 
ıahıbeai : 

- Merak etmeyin. bek 
ı~tmiyecejiz... Şjmdi kalkayQ 
ruz, dedi. Hı.ni ceaazeye gıtti 
iim valfit bu kadar •uratu.oa 
aıtai1mı bilmem... Çenemi ba. 
çık açmayor, yüzümden düıeıt 
bin parça oluyordu. 

- Arkatı ,., -
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Trr bzon B elediyesinin İlan ları 

Mendre, c iv,..rında kahvehan~ 
yaptrrmak istiyenlere 

BEL.EDIYE E CÜMENİNDEN 
Değ rmenderede "' ~ndrek cıvarında bel~c/iyece gösteri· 

lecek rnahaıd_ t f bi t rafından in,a olunmak ve üç •ene 
•orıra belce/iyeye d ori t s lim dilm ek .ü~re ~esim ?e ıa~ tna 
meai mücib:nc.-e bir k aho hane ınıa ettcrııecegınden ıstektıler n 
mahammen bedel ü: r ndcn vuecekle1i J üzrie J edi buçuk 
muualtkct temınr t m kb zlarıle hirl.kdc 20- 5 936 ~o rşam · 
ba lliinii •'l'Jt 14 de e cümene muracaatları 4 4 

Tarla ic-r artırması 
DetermEn de rede Zülmera ıayuna m e11uta tarla 

G.ızh ne ile mez bc.h ı arosmdaki tarla 
" 

BELED V E CÜMENINDEN 
Yuk :ırıcia. yazılı belediyeyi'. aıt tarialurın üçer unelık 

icarları on beı gun m flcl.detle cu;ılı artırmaya konuldugundan 
latek.lılerın muh m m n bedel uz.f'rtndC'n .) ür.de Y""di buçuk 
teminatı muo2 kkate m k&u::. lerıle bırlıkte 20-5- 9J6 çarıam 
ba ıü ui aaat 14 de encümene muracaatları • 4-4 

Ampul eksiltnıesi 
BELED YE ENCÜ ENiNDEN 

Umumi teno.rat ıebek • nde kullanıima:k üzre bcr aenelık 
ampul ihtıyacı olan ( 2500 ) adet 60 voıluk ve ( 500 )adet 
150 v1tlık 01ram ve ya Fı.lıp• marka ampul miibayaa•ı 
rnuaaddak ıartnan eıi mucibince on beı 6Ün müddetle acık 
•••iltmeye konulmuştur • ' 

l.ıeklilerin muhammen bedel üzerinden verecekl-.ri )'üzde 
yetii buçuk t•mınatı muvakJuıJe makbuz/arife birlıkte 20 - 5-
9.36 çar12mba pnü aaat 14 de encümene muracaatları. 4 .4 

Belediye 
» 
,, 

Sineme 

" » 

icar artırması 
dairui altında uıagaza 

» 
,, 

binuı 
» 
> 

» " ,, ikigöz kahvehane 
arkuında dükkan ['>erber] 

ciükkiD " 
" • » ,, 

- " • » Ayafılbo caddesinde i~İiÖZ dükkan 
,, » hane 
" » dükkan 
,, » kabvebaae 

Deiermcaderede üç iÖZ dükkan 
,, meadırekle kiriır oda 

Meydaa caddu ade ıençJer birhii binası 
, ,, • » " altında meg ıa 
eı bankasının ıcannd11ki bıaa 

» » aJtındaki maiıza 
,, » altındaki mıiua 

ııeaçlerbirliii altındaki ıki aöz maiaza 
babkpuarıada ıa..i KÖZ maiaza 
Meyaaa altkoida dükkia 

- » • Mıuet bahçeai köşesinde külübe 
Mumbaae öcüade tütüncü dükkanı 
TÇabukbaae köprüıü aaşında dükkia ve oda 

Ömlekçi caddeaınde dükkia 
Ayafıll;oda oUak ve hane (mııathk} 
lr2 'z ~ 1. bada baraa khıae 

No. 
12 
22 

24 26 
271 
ı13 
275 
277 
279 

26·:l4 
28 
81 
85 

233-237-239 
2 

17 
21 
30 
28 
32 

200 202 
198 198 

233 
236 

2 
1 

9-11 
16 
4 
o 

BELEDİYE CÜMENİNDEN 
. 8eiecuye akaratnıciao yukarıcıa nevılerı yaz.ıh mebaainıo 

bır~r ıenehk icırJarı oDbeı güo müdddıe açık artırmaya koauJ· 
duaundan iıteklileruı muhammen bede! üzerinden yüzde yedi 
~ıçık teminab muvakkata mallbuılan!e bariikte 20.5 936 çaııam 

a aüaü Hat 14 de encümene muracaaUarl 4 _ 4 

Sevk olunacak levazimi 
kırtasiye eksiltmesi 

= 

Trc1bzon MALlY DEPO UNDAN 
1936 Seneai malıyui huiraıundan mayıı gıyeı.ne kadar 

TrabzondaD Erzurum, Erzıncan ve Gümüııney.: sevk olunacak 
~•.nııau kırtaaıyenia 1>1rer ıeoelık nakhye!erı 8 5 9d6 tarıhınden 
ıtib.,ea oabeı aiin müddeUe açı" ekıiltmeye konulmaıtur. Trab 
Zoadın euuıuma kıdar aald.y• hedeb 600 Hra erzincaaa kadar 
~iiz .. lıi lıra •e &ümuııneye kadar otuz yedi Jira eili kuruıtur 
ıbı!e 2~ 5 936 cama iÜMÜ Hat onda defterd11rlıkta yapllıcıktar 
tılıp olaalarıa tayın oluaau &ün •e Hatta yüzde yedi. buçuk 
lıuıbıle ditıozıto akçcııni yıai.r1na alarak komiıyoua •e keı • 
ille t•rtlarıa• anlamak ııteyealeria herıila kırtuiye depo me • 
•ırJujuaa maracaatlara iıia olaaar 4- • . M 

Evkaf idaresiue ait akaratın 
· 935 sekesi kira ilani 

l:.vkaf idaresinden 
._Vakıf akarların 936 ıenui kira muımelui vakıf peyleria ki· 

•• .. ~•111 ıureti hakkındaki 680 auırırolu aizamaame mücibince 
:;;1 kıracalardın tecdiciık•t •e mu~avele yapmak iıteyenlerın 
ld Hat1i kira borçlarını tamamın ~d•mc:k ıartile bemıa ey· 
lltılaı ıelmıltri illa olaıur, 

[YENlYOL) 

İLAN 
OF o .. man idar~•i namırıa 

hazine vekili ) uau f ziya ta· 
rafından müddei aleyh ofun 
jeleka köyünden ömer oflu 
mustafa ve çif otlu i•mail 
ve k aya oğlu ohmet aleylıle· 
rine ikame eylediti ağoc llu 

mel ten tar.mınat o larak
1 

288 
lira alacalı da Oo• ı haltkınJa 
yop lmakıa oıon muhakeme · 
de m üddei aleyhimden Ömer 
oglu muatafanın mahalı ika. 
mct inın mechul bulundu;u 
davetıyui zi1ine mabaıır ta· 
rafından verilen ıerhden an· 
laıı lmıı ue hazine oelcilinin 
talebi vechile lfendi•ın• ild· 
nen teblitat icra•ına malıke 
m t ce k:ırar verilerek muha. 
k em enin 1 O- 6 - 936 çarıam 
ba KÜnune talrk edilmiı oldu 
ğaıldan mez.kür günde müd· 
dei aleyh muıtafanın bızzat 
ve yahut uıu/una teofilcen 
mu•adciak bir • vekil 6Önrier· 
mui ak•i takdırde haklcıntia 
kı muhakemenin 6'yaean icra 
kılınaca11ı teblie maAıamına 
•aım olmak üz.re ilan olu· 
nar • 

ZAYİ 
Yomra iah sar daireıiadcn 

almıı olduium 265929 49 110 

•e ~4 6 935 tarihli 6 lira 49 
kuruılult di boııto makbuzuuu 
ilİp ett i imdeD iıou makbu 
ZUD kıymeti olamıyıuiı 
ıllo olunur. A·sen çartJıında 

Cırdavojlu Hamı J 
Acele sathk ı 
mağaza 

Çarıı cadcıeıi1ade Andelip 
Tuhafiye maiaızaıına bititik 
129 numaralı mııtaza acele 
aatlıktar. Aimak iıateyf)11ler1a 
Y eniyol baaımeviae muracaat. 
lau •. 

Kiralık hane 
Feokelô.de nezareti haiz 

mükemmel bir hane zeytıinlüJc 
•ohaaında ve di6•r bir han• 
lıacıkaıım malıall•4inde ica· 
ra verilecektir. Elektrik t•n· 
oirati ve •uları vardır taltp· 
lerin dede oğlu S ami 08 . 
Harniy• muracaatları .. 

Gayri 
Mahallesi 
iskender paşa 

sokagi 
Acem olrlu 

' 

9 S ayfa 
- -* ıza z &EL:c z 

2 ve 20 komprimelık ambalaılarda 

bulunur. Ambalaj ve kom prime· 
'J ... 

IE:rin üzerinde halisliğini tekeffül ~ 

ede n / markas ı nı aray ınız. 
--~~ .... r-,,;a.:;., 

idare heyeti intihabına davet 
Trabzon ekmekciler cemiyeti 

reisliğinden: 

2 

• . ' 

Trabzon ela · mevcut elcmekciler cena iyetı"nin hey•f • ·a, 
intihabi 25- 5-936 p azartui günü ak,amı •~at y~ 1 ~~· 
•aluhan 10 numrolu yaz.;han11de icra edilec•firıtl•n eöza rmı e 
25-5-~36 pazartesi 6in~ akıaını eaat yirmide ,.Jlf:!i: 
verme~ . uzre umum elcm•lrcıler eanalın cuniyet otla•ına t1•l· 
melerı ılan olunur . 

Acele satılık hane 
lıkender pııa - Frenkhiaar mahalluinc:le kaaddkaya 
ıokaiıada üç katlı denize kartı yoroza kadar tnkeli 
de nezareti haiz dört oda bir matbak bir ahar •e beh 
çeyi mubtevı numarala hane ıceie sıtlıktar. (Örmek 
ye almak iıteyealer aemercilerde röncü mütekait yiiı· 
batı bay ihaaaa 8'Dracaat atmelidir. ı _ 6 .. .. 

menkul satış il ani . 
k, ""ll,Lira nevı m,no, T, 

harap h. ve dükkan 467-468 200 Rus 
hanenin nisfi 553 k izil toprak 400 E 

' m_ektep geçidi harap 1 oda, alıur 413 ao mu ha dil LımoUi ' 150 m.m. arsa 357 Öt) kemer kaya kilise çikmazi harap hane 72 200 • 
• 75 200 1 

1 1 
1 k. ç. ve ayasetıri 89 7o 5 00 • " 1 k. ç .. 73 300 • 1 

' 71 300 • 1 1 ek~otha hağçevancı 300 m.m. arsa 6 75 • 
DEFTERDARLIKTAN • 

. Yukarıda e•ufı yaııh rayri menku'itın mülkiyetleri peşia para ile art k · 
::l'f olaalkırıkn y~zde yedi buçuk diboıitolaıile 27·5·936 çarıamba ıiiaü saat 'i41: d!ft::~~~;~~~~ 

P anaca omııyonaımurıcaatlart, 3- 4 

Mahallesi 
Mühittin 
Soğuksu 
Es vak 

Gayri men.kul icar artırma ilanı 
Sokağı Nevi 
Uzun sokak ma~aza 
Soğuksu Hane 
Sıra mağazalar magaza 

M18-~. 1 senelik icari lira T. 
~ 60 E 

14 &o n· 
f 16 l 60 E. )) )) )) 226 • 

)) )) )) 222 120 ,, 
Ayvasal Alemda~ o. » 108 l 6u R • 

DEFTERDARLIKTAN 6o ,, 
\ukarıda cios ve sair ev~afi yazılı gavri menkulahn hı . . 

a~.tı~~aya çikarılmiştir. taliplerin yüzde 1:s dipoıitolarile 2~er 5 scg3elık ıearları 
gunu saat 14 de Defterdarbkta toplanacak komisyona m - - 1 5 çarşamba uracaat arı. 4-4 
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Atatürkün 
dilkurultayı 

Ankara - ÜçHncii 
türk dili kurultayı Atat 
iirkiin himayeleri altın 
da ağustosun 24 üncü 
günü saat 14 de istan 
hulda bahçe dolma sara 
yında toplanacaktır. 

Hava tehlikesi 
Gümüşane 

halkı 
..... Aıı~ara- Gümüşan~ 

vııayetı halk hava tehli· 
kesini karşılamak için 
vergllerinin yüzde onu 
nisbetinde ayrı hır ver 
gi vermeği taahhüt etmi 
§lerdir 

erzurumdemir 
yolu inşasına 

Ankara = Erzurum 
sıvasdemir yolunun inşa 
s ıbaşlama töreni dün a§ 
ka•esinin 5 kilometre 
garbin de yapılmıştır. 

Filistinde arap 
yahudi davası 

Ankara - ailistinde 
umumi grev 'Vesilihsız 
itaateızlık mücdelesi de 
vam etmektedir. Ku 
düste fevke'ade vaziyet 
ilan edilmi~tir. 

tiayfada çıkan yan 
gtnlar mülıımhasar ver 
miştır araplar Londraya 
bir heyet gönderilmesi 
hakkinadki ingili z ali 
komserinio teklıfini 
seddetmişler ve vaburli 

" muhacirlerinin ar'. LtSı 
k.erilmtdıkçe müzakera 
ta girişmeyi istemedık 
lerinin hıldirdirmi~ler 
dir. Buna mukabil deyli 
elgraf gazetesi filisıind~ 
ki ingiliz makamlarının 
yabudi muhacirlerinin 
a delinin azalmakniyetin 
de oJmadıkıarı önümüz 
deki hafta içinde 4,ooo 
nıuhacirin gele rtğjni 
yazmaktadır. 

Bütün 
memlekette 
Büyük törenler yapıldı 

Ankara - Atatürkün 11m 
l&ıDa ilk a71k bHtıkları gü • 
DÜD onyediaci yıldönümünü 

b&aıün. ltütüo memlekette kut 
laamıı ve lıer yerde j imnutik 
ıualikleri ve ııor Lu:upldr 
tuaf andan törenler yapılmııtar 
ADkaradaki t enliklerde Kama 
tay bııkanı, Daıbakın, Ba • 
kaalar, Saylavlar ve kor dip· 

~mmati de he zar bulanmuşlur · 
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PHILIPS 
Radyoia11 . Bütün 
Dünya Radyolarına 
Tercibedilmektedir 

535 
Çünkü: Phtlıps 
Düaya Radyo müsa 
bakalaranda Daima 
b · ria cili ii kı :zaa1r. 

16 • 2000 metre 
her dalga 

4 
16 - 2000 metre 

her dalg 

• 16 • 2000 metre 
her d lga 

i 6 Lamba 
akümülatörlü 

Çünkü: phıllps 
Radyo teknik vıeı eaa· 
sına vakıf olanların ve 
en müde:kkik kimıele· 
rin kullandıkları mar· 
kadı1. 

Cünkü: Phılıps 
Radyo Jarıni altı ay 

karaDh eder 

Cünkü: Phıhps 

Hoilanda ve Almanya-
da Dünyanın en büyük 
ve eaaılı Fabrikalarına 
malik olup En ufak bir 
parçaaını dahi en bü· 
ylik bir ihtimamla ken· 
di Laboratuarlannda 
imal eder. 

Çünkü: phıhps 

2 

Radyoları 

Ve basuıile 1936 ıeneai 
modelleri yüksek iıtaayon 
ayırma keıkinliii ve pek 
müe11ir <1tomatik anli fatini 
tesirini ve ıebekeden gelen 
müı.iç ıürültü ve prazitler 
ıuıdurmaya mabıuı ante · 
rüptörü havidir. 

Cünkü: Phılıps 
Radyoları 

Kııa, orta , uzun dalga· 
lara ayni ba1111iyet ve pü· 
rüıaüs olarak iotiıar ettir· 
mekl~ uzak memleketlerin 
önemli neıriyatını ve musiki 
nin ahengini ıcn tabii ıurette 
dinleten dalıalar hakimidir 

Çünkü: 
Dürlü dürlü marka· 

iarla •e mbhtehf aiatem 
lerle piyHal11a dökü. 
len ekıeri Radyolar 
en mubim •e kıymetli 
aksamlarını cıhan fÜ· 
mül PHILIPS fabrika 
lantd~ıı mübayia et. 
mekle markal.rJDa bir 
ıııevki kazaDdırm•i• 
çalı fırlar. 

Çünkü 
p hl l I p S Radyoları 

Asrın en mükemmel ve modern bir cıhazı olup Rad 
yod n beklenen bütün verlıkları yarattıj'ından Pbılıpı 
Radyolarını gör'lleden batka Radyoların yaldızlı söz ve 
tezyinlerine aldıuııak Radyo alanlar beraberlerinde ıoa· 
1 uz bir nedametle almıt olurlar. 
HER KESE, HER KESEYE UYGUN T AKSITLE SATIŞ 

( F HILIP S /•mine benzer markalartlan ~en;;/) 
. 

Trabzon oe Havali•i Satıı Depoaa : 
Kabaoğlu Mehmet Nuri Aydın 

-~·~--~ ~. 'L - ••• - ·~ , • • • 

İL -N 
Trabzon icra memurluiun 

dan: 
Açık utuma ile paraya 

Çı'Vrllecek gayri meakulun ne 
olduğu · 

Birinci katta bir aalon ikin 
ci katta üç oda bir ulon üç· 
üncü k tta üç ona bir ıalon 
•lt kıtta iki oda bir h•Ji ve 

ireyi müştemil bir bad ba 
nenin 40 hi11ede 28 biast ıi 

Gayri menkulun buluduiu 
mevki mahallesi sokaiı numa 
re sı 

Zanos m hafüsinde kalcı 
zade sokı: ğı 

l nkdir olunan kıymet 
Tamamına 4 ,ooo lira 
Artırmanın yapılacait yer 

sıün sa t Trabzon icra daire-
si önünde 22 6 936 pazartesi 
günü ıa s 14~15 de 

1 - ı ş 'ou gayri menkulün ar. 
brma ıartnameıi 20· 5 936 
tarihinden itibaren 929-138 
no ile Tr bzon icra daireıi. 
nin muayyen numarHında her 
kesin görel.ilmui için açıktır 
ilanda yaıilı olanlardan fazla 
malüm•t a lmak isteyenler 
itba şartnameye ve 929 - 138 
dosya aumarasilc memuriyeti 
miz:e mur•caat ctmeliJır . 

2-arhrmaya iştirak ı çın 
yukarda yazı h kıymetin yüzde 
yedi buçuk aiıbetinde P"Y Te 
ya milli bir bankanın temiaat 
mektubu tevdi edilecektir [ 124 

3 ipotek ubibi alacak· 
lılarla diier alakad rlartn ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gay 
ri menkul üzetindeki hakları· 
nı husule f iz ve maa,.afa 
dair olan iddiaları iıbu ilin 
tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerıle 
birlikte memur iyetimiıe bildir 
meleri icap ~der Akıi haldt'I 
hakları tapu ıicilile sabit ol· 
makdıkça aatıı bedelinin p y 
laşmaaından hariç k brlar. 

4-Gösterilen güadeı artar 
maya iştirak edenlet arbrm• 
ş rtnameaini okumuı ve lüıum 
lu malumat almrı ve bunları 
tamamen kabul etmif aci Ye 
itibar olunurlar. 

5-Tayın edilen zamanda 
gayri meakul üç defa bairıl· 
dıktaa ıonra en çok arbrana 
ihale edihr Ancak arbrma be 
deli muhammen kıymetin yüz 
yetmit btfİni bulmu veya 
ıatış isteyenin alacawnıa ruc· 
laani olan diier alat:ıkhlar 

bulunupta bedel bunlarıll o 
gayri menkul ile temin edil· 
miş alac klarııun mecmuaatlaa 
f azlay çıkmazsa en çok ar· 
taranın taahhüdü baki kalmak 
üzere ntn ma onbeı ıün da 
ha temdit ve oobeıinci s.7. 
936 çarşambah!ünüı at 14 de 
yapılacak artırmada bedeli 
1atış isteyenin alıcıiına ruc-
haai olan diğer alacaklıların 
o i•Yrl menkul ile temin edi· 
mit alacakları mecmuuodaln 
fazlıya çıkmak ıartile en çok 
artırana ihale edilir Böyle bir 
bedel elde edilmezae ıhale 
yapılamaz ve •ahf düter 

6 - Gayri menkul kendiıiae 

4 Sayf 

İLAN 
T tabzon mahkeme başki· 

tabetinden 
Trabzon saylavı Daniş 

Eyup oilu vekili a~ukat Azmı 
özerın müdd aleyh: Trabzond 
dabağbane mahallesinde ika· 
met etmekte iken halen ika· 
metkibi meçhul hacı hamza 
ve şöhreti diieri bacı büseyio 
oiullarından MrJ1tafa oğlu 
mebmet rahmi ve refikl rı 
ale) hlerioe Trabzon ıulb hu · 
kuk mabkemeı;·~ e ikame eyle 
dii'i trabzonuo boı dsim11sya 
kary<'ıinde vakı tapunun kiou 
ni sani 3i9 ve eylül 927 ve 
hazir n 341 tarih ve ı:~O 15 1 
117 199 78 :as numaraların 
da mukayy: t bir kııa t rla· 
nın taksimi d.avaaının mubıake 
aı eı;nde müddaleyhl rdeza yuk 
arıda iınıi yazıla mehmet rah · 
minin bulunduğu yeı io meçbuli 
yetine bıuaen davetiye ve ıı 
yap kararı ilanen tebliğedil 
diği haıde muhakemeye ııel · 
memiıolduğundan gıyaplatln 
da cereyan eden mubakemeain 
de tafsilatı muhakeme z:abit-
oameıiode yazıla olduğu üzre 
kanunu medeninin 628 ve bu 
kuk uınlu mubıkamel.,ri kauu 
aunun 561 ve müteaktp mad 
deleri mücıbince müdde bib 
tarlanın taraflar arasında biı · 
seleri niıbetinde t kslmine ve 
olıuretle her bir bi11edara 
ayn ayra tapu senedi itasına 
ve ıOO kuruş ilim harcile 
müddei veki!ının meHiaine na 
zıcraa mahkemece takdir olu 
nan yirmi lira ilçreti vekaletin 
ve işbu davadan dolayı müd· 
dei vekili tarafından yapılan 
maaarifia taraflara h=ışeJerio 
niabctinde tevzi ve takıimine 
kabili tem7iz olmak üzere 16 
3 936 tarihinde karar verilmit 
01duğuadan müddeti kanuni 
y eıi içinde temyizi dava et· 
mediii takdirde büküm kati· 
yet keabedeceiinden müddeia 
leyblerdeıı ııayıp mehmet rah 
miye bu büküm münderecab· 
rı havi ilim ıureti teblii ma· 
kanm2a kaim olmak üzere key 
fiyet gezete ile ilin olunur. 
ıbale olun a kımıe derhal 
veya verilen mübld içinde 
parayı vermezse ihale k rara 
feaholanarak keadiıinden evel 
en yükıek tektlifte buiunao 
kimse derhal veya Yerilen 
mühlet içinde parayı vermez· 
ıhale karara fesholunarak 
kendisinden eYnl ~n yükıek 
teklifte buluaaa kimse arıet· 
mit oldaiu hedeUe almai• 
razı olursa ona razı olmas 
Tt:ya bulunmazsa hemen oD 
beı ıün müddetle artırma1a 

çıkarahp en çok artınna ihale 
edilir. iki ihale arasında.ki 
fark ve ııeçen ııünler iç.in 
yüzde beıten he11p olunacak 
faiz ve djıier zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmakıızıD 
memuri1etimizce alıcıdan tab · 
ıil olunur. Madde [13J] , 

ipotekli gayri menkul yu· 
karada ıösterilen 22 6 936 
tarihinde Trabzon icra memur 
luiu odaıinda itbu ilin ve göı 
terilen artirma artnamesi da 
reiıiade aatilacaii ilin oluaur 

[l!IDlil · l!IB• Ü il Sayın Bayan ve Baylar IJ a FEN Nf TAMİRATei 
~Elektrikle itliJ•• eıbazlarıaız~ ber çetil Yazı Gr~mofoıı §il 
gı Dikiı makiaelerinizle Çorap Fanila vuair bilcilmle 

1 ince ve n11ik iılerinize ait makinelerin tamiratını en 
ucuı ve emniyetli ıurette yıpbrmakla memnun kalmak 

iıteraeniz •ı•iidakl adreıi katiyen anutmay•Dıı. 

Meydanda Istanbul Lokantas aıkıısıoda 

yağcılar karşısında Fenni İŞ Kemal ~I 
Oflu Atık Kutlu oilu: 259 ~ , 


