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İlleri mız<l , 

Artvirıde yeni likler.. Köylülerle 
hasbi hal 

B t • l' 1> f k r oralant olduğu halde mrınur 
ş a ' ı \t • h. l t 
laı la kö' ı ·Her ara•ında istifadelı ~r t.op an ı 

ydp lrf ı J\ih iülere ziy:ıfet verıldı . ·. 
- Athİne bu varlı2ı aşılayan 

ARTViN (Oıel) ·ı · barbakanımız: geaeral 
S . . . . k'. ıevgı ı y 

evıaçle bıldırı:r:ck ıterım 1• Jsmet inönil oldu. G eçen sc"e 
Ço·ub. il nin merkezi l~l~nan büyük doi u f"ıılcrile unasın 
~rtvin şu ıou aylar ıçınde d~ tehı imiıe u~radıkl arı 
1 ttıkçe ı:üzclleıen eıaalı dert cennet gibi mem· 
l . l k k ... r Z\msn 
erı yakından ıoce enere *' lak tiaiz: var, bu memleket 

1 lıklı tedbirlerle yükı lmeye · · ~ lenirse iyi bakılrr sa vata 
b l ç h ·ı· kıtır ıyı ., • t ıyau oı u ı ıDe ya en a üzel ve ileri bir yeri 
b' "Jb • 1 y 1 D Ui • ır ı •ıkendı o uyor. en olacağı gioi siı.leriade yarlık 
caddeler t.çılıyor me•c~tlar lı olac ğ ınrz fii phesiıclir ÖYÜ 
ıenit letılıyor, bır ııra yeaı •e le ö•üle bitirilemiyea ve ber 
temiz dü~kial~r ~apıhyer, yıl mılyoalarca ieıııin çeken 
liD geçmt} or kı yeaı yapıl · in içre Artviaia yanin da çok 
mıı l:: i r kuraia raıtlamıyalı~ ıöaük kalacaktır, Burayi gez 
Jtnıaiııi yapamayanlar da bıç in memleketi yapacaitm, 
dei ilae ukiıini tamire çalııı :emiılerdi . 
yotlar. Ş t. hre iki saat kadar F 1 k" h · · 'lb '- d' • 1 ] 1 va ı ıe rımız ı aş~en ı 
l!za1' t a bu uaan [Hapazoı.u l · ye baıimııa ada 

d b - b" de ı arıl yapı mıf 
ıuyu a u gua ş e ır . ..k tam maaaaiyle balkçı 
ıarıl 11kıyo ", Güzel Arh JD eot J' klan ıevk alan ve ça 
pek yakıaaı.ı elektriie kavu ça ~şma . b'l d • 1' b" 
ıacak . Bu •şi yakıad D incele liıtırmaRyıf ,_ J eKn letieı ı(E kı~ 

_ . . 1 ilbay: c ı-. ora ıD ı ı 

•ek uz re f hrı~ ze i t. ea Konya aaylavi) giaderilmittir 
Elektrik mulıenoııı de bu ııle Y _ - b'" 
Uiraımaktadır, aptııı ve yapacıgı u 

Tabii g üz:elaii i ıocıuz olaa tia iıl~rde memleket -~'~fa 
Ye tam muıu:yle yeşilliklere atını ıoıeten ve . Artvıaı .•bii 
biiıiloea bu tiıel yurt Jıı.öşeai yülc bııbakaauı ıı aıet ettıkle 
•e ele cumb~ jyetia e, büyük ri "Yurdun ileri bir . köıeai. 
fe1ıi, kaı.m• ye çek ç ıeılerı yapmaia çalış n ılbayımız 
de arirmiıtir. Halk durmadan receaiai s>ü~düıüne k~tarak 
laarıl buıl ç:alııarak Bu bayın proir~mlı bır çalıtm" ıle bu 
dırhk ye kal:.S ıtıma i~inde bir ıerefh erıeye koımakhdır, 
birleriyle adda yaraı ediyorlar -- A kuı ikide -

Kamutayda bütçe 
müzakereleri 

AD kara _ Kımatayın buıüakü toplanhıında bütçe müza · 
kerelerine devam etmiıtir. Kamutayın dünkü •• bugüoki top· 
l•ntılarcnda kamutay riyı1ıeti cumbar, dınni muhasebat, bı pe· 
kllet, fUrayı devlet YC dıyanct itleri, iıtatiıtak wumum .•ü.dürlÜ• 
iü ile maıiye, dabiliyet, hariciye , adliye, ıümru~ •e ~alaınrlar 
•ı~b t • e i çtımıi muanae, maarif vekiletlera ~utçe!e~ıl~ duyu· 
aa aamumiye, tapu ye kadutro, mathuat, e~nıy_et lf ıe~ı amam 
lllidiirlükleri ye j andarma um•m kamıadaalııı butçelerı kabul 
edilmiıtir. 

Zonguldakta büyük bif santral 
Aakara - Zoaıaldakta it baakaaını~ K~ıluda •ii~ude ıetir. 

diıi kömür İf maden ocaklırıaclaa bliyuk bır Elektrık Hntra 
l& lunalmuı ye ciüa büyük merasimle bu santraha Ye pek mü· 
kemmel bir it \etme borusunun aç~a töreni yapılmııhr. 

FINDIK 
i stihsal eden 

köy lülcrımize : 
Mghıu iimü~ü kurtar • 

.. a., daıma J eaer fiatil• 
•atmak, ltıfbır :ı;o ma:a JjG • 
ra•ı.z kotmcmalr, bütün ila· 
hJ'•çlarımı.zı v:ıktin~• ,,. 
~um .. ,,, mulatat; olmadan 
•QrfalayabiLmell it;in, t•lı 
bir .)'ol u• t•ll bir t;ar• 
•ardır : lıir fındı/c müııah· 
•illeri bırJiii karana:ı: o• 
bir ban•a ,,a,11nı:ı: I 

Bay lbhri 

Abdullah Atuk 
VıJiyetimiz merkeı mılmü 

dürü Abdullah Atak, ııhbi 
icap dolay11ıle, Yekiletce Oı 
kütlar malmüdiirlüiüae aaklea 
tayin edildiii haber alınmi }br. 

Muktedir maliyecılerimiı • 
den olaa Abdullah Atuk, ı ela 
rimizde memuriyet Yerdiiı ıu 
birbaçuk yallık müddet içinde 
yazifeaine Hhip, bilıili, çalaı 
kaa bir ıabıiyet olarak tanıa 
mıı ye ıe•ilmiıtir. Bay Ab · 
dullab Atoi• yeai •azif eler in 
ele de aunffakiyetler dıleriı . 

Lise ve orta okullar 
Geçea ıü• Erzuramdaa 

telırim•u ıelea ilçüaıcü umumi 
Liae •• orta mekteplerin 

Gçllacü 11aıf!ara ayın yirmiaei 
ç11tamba ıüaü, bıriaci ve 
ikinci ı•aıf!arı dila tadil edil • 
mitlerdir. 

•if ettithk aaayıı mü flYİt 
IDllViai Bay Bahri dihı ıabıb 
Erı11ruma ıitmiıtir. 

YENİYOL 
Bütün Jenililderlae •e 

yükleneceği yeni •••raf 
•e külfetlere raimea o'&aa · 
maalnı •e J, öylere kadar 
yayıl•aaını t e m i a iç\n 

100 
Paraya satılacaktır. 

BandlJI baık• 

YEN İV OL 
ilin fiatlanada da •Ü. 

bim tenıilit yapmaktadır. 

( İstekler, Dilekler ) 

Erikler için 
Bu yıl JH:ıa reldirial la•· 

Yaların 111nmaaı, ıiiaeıia .. ol 
bol kendiai röıter•eaiaclea 
deiılde yaz ••J•alanaıa atır 
atır dükkialarda yer a l ... ıla 
rıadaa aalayor Ye b1ı .. ,.~. 
lardaa bılluua eriiU. tebzeci 
diik1'iaıanaı ıüıJediii•i ıöıl · 
yoruz. Ratu betia 90 dereeeJİ 
aıdıi• ftluimizde lla laa• 
eriklerin yeailmeaiaia reael 
Hihk üaerıade aual bir rol 
oya11acaiı maJ6adar. Sıtma 
•e emaali hHtalıklara doiuraa 
bu •~J•alarla belediJe tapla· 
aıp attmldıjını dayuyoraz. 
fak at bana raimea JİDe elik· 
kiraların bir ço;aada, pazar 
&'iialeri cumla•ri1et aıdaclanda 
karaallarlA 11t1)dıiaaı fÖrlyo. 
ruı Beledi1emizia ba İf ize· 
riaae bir parça clalaa laaaaaa 
•e bir parça clalaa ilıili olma. 
11aı bekleri•. 

Zülmera Suyu 
Trabzoaua biricik cli1ebile· 

ceii• Zülmera ••J11••• Boı• 
tepe - Y eaicuma aemtiacle 
tltliaclller tara fıadaa 1olları 
bozularak tülü• tarlalaraaıa 
aulanmaaıada kallaaıldıiıaı da· 
ya ye· uz. Ç~ımeleria, dola1ııi· 
le bir çoldarımı:ıun ıuıu kal· 
masına, çeı•e batlanada hıl· 
kın bir damla ıa içia autlar. 
ca beklemcılae batta kaYıa 
etmeaıne aebep ola• ba •Jkı. 
n barekeı• aoa •erilmeıiai , 
dalla yaz baabrmadaa keıilme 
te baıhyaa cleiirmeadere aa• 
7uıaua boıulaa 1ollarıa1a bir 
aa •••el tamirini dileyoraı. 

Yoğurtlar 
Açık ~irakal•U• Jlzlaclıa 

1ollarıa toz, toprak •e bia 
bir •ikrebuna yataklık eciea 
ıilz•• yoiart ıibi •e•ad&a 
açıkta durduıalma1taa ticlclet• 
le mani olaaauıaa temeaai 
edi1oraı. 

NEVRES 

Direlıtöriı , Ba,yasıcı11 BEKiR SOKOT/ 
r=== 

SÜTUNLARIYIZ S AYETLERE AÇIKTIR. 
= 

21 MA Y/S 1936 Çarıamba yedi ründe iki defa çıkar 

• rinde y nı hayat 

VENIYOL 
Çok 

l 
Yakında ) 

w • • 
DOGU iLLERiNE KADAR 

UZANACAK 
Köylerde, kasabalarda, şehirlerde biitün kalkınma 
ileri gitme hareketlerini her gün adım adım taktp 
edeceksiniz. 

Çok kıyr.c..etli bix eeez-

Y e1kın oe tamımı bir atdktı ile ıakip eJecefinis bu eter 
baıtan boıa bir luynaet ifade etme•tedir R•meliyi nit;in ~ 
ue nasıl aybetfik , kapitii "'•yonlar ne idi , Doğ• illerinde ~ 
telıkelır oe h midiye alayları ıeıkildtı a banlar )'azüad•., 
memleketin gordüğfı zararlar, yiılaelı bir görüıfe anlahlmalıtadır ~ 

OiiWr ~'Wi~illlii-...~~---.-. 
S P O R İ Ş L ERİ 
Kulüpler arasında toplantılar devam ediyor •. 
Şehrimiz ıpor kalüpleri 

araııada bir aydan beri ııra 
ile bafta toplaatalan Japılmak 
tadır. Hafta toplanbaı ieçea 
akıım Necmiati ku!ubüade 
J•p&lmıtbr. ,Ba ~toplaDtalarıD 
f&JHi, eYYelce de balaaeltiii· 
ais fibi knlüpler Ye sporca • 
lar araamda alaeak •• ıa•i • 
aİJeti kayyetlenclirmektir. ba 
itUaarla toplaatdar yeriade ol· 
clai• kadar da faydalı olmak 
taclar. 

Takibe baılaDılaa ba ıü • 
111 1olda 1liria6p ıidiltlikce 
ber ıü• d•ba iyi aeticeler 
abaac•i••• laiç ıüpbe 1oktar. 
Geçen akı••• Nec•iati 1&lo 
nanda toplaaaa Traltıoıa ıpor 
calar& ııaimi bir lana içiade 
areeeleriai ıeçirmiı. Hmi111 i 
bir baya içiade birbirleriadea 
apılmıılarcbr. Toplaatıcla aec 
•iatiaia ıenel sekreteri ltaJ 
Aılla ba ıilzel 1•1• bakkıa· 
ela ılıel ıöder ıö7lemi1, 

dı hı ıoara idman mıatakaıı 
reiı vekili j •adarma komntaaı 
baJ Tabir, Sporc•)aia• kı1 • 
•et ve maDaaı laalduacla çok 
fa1d h bir b11ltıhal J•pmıf, 

ıeçen haftaki maçlar ar111ada 
batıöıterea hadise izeriade 
tH11urle clarmq, ı••çlva 
•erim 1i ~alJıma Ye ilerle•• 
yollarıma aacak kardeılık 

çenesi içiade olabileceiiıi 
miıallerle aalatmııtar. 

Voleybol maç 1arı 

G~çen hafta kal6pler 
araıı•da J•pıl•aya baıla1aa 
Yoleybol maçlarıaa d&a de 
de••• edilerek Trabıoaıpor 
- idmaa ıücü, Sebat - id· 
man ocaiı •oleybol takımlan 
arHıada iki mı ç J•pdmlf, 
pek htyecaalı reçea lla mıç 
larda Trabıoaıpor •e icl•a• 
oc•i• liat6a rel•iılerdir, 

Gençler için yer 
yazı müsabakası 

ayırıyor, 

açıyoruz, .• 
Yaluntia ,.and•lilı Gençler ı·ç· S•••l•r 
Çı•accdr y ni,, alda 1 n ayıracalı 

· y•ni 1•fiı•n •• ı-•tiım•lıf• olan i•ticiatları, tanıyocalc, tanıt• • 
c~lı. pnt; lıaleml•r araıında 7••• mfuabıolımları •t;tıcalı, .,. 
p.z•l yaaanların 1••rlarını hsrpn ı•nt;l•r lıöıeairad• n•ır•d• • 
celı, ,.,.'i İ•titladarl• falı m•ı&'•l O• aldlcatlor olacalı, .,.ıiı • 
melerin• /ai•m•t •Jec•li•. 

Gınf lcal•ml•r Yazı mu·· s b k ara•ıntla GfGCGfımı.z a a ası 
Hılcd)'• m••cı•alıaıil• 611ılıyacalı, alacafınuz yaaılar ince 6ir 
dilclıaıl• Hfil•c•/c, 6flinciy• lıatlar lcazananl•ran lailıdy•l•rİ 
~)"f Ko·· şesinde "•!r•dil•c•' O•,, ••• ,.,,. ,.i,•y• 
l - r ma•abalcasıntla ltazananlar ın 
yaaıl;:;rını daiına İ•teyflc•lc O• 6e/cl•y•c•t;• ŞimJid•n ••n~leri· 
mise t•a.C,,e eJiyora~ : Birer laiJuiye laoarr/aaınlar, lailedyeler 
fO~ •.hin olmamtıll. Y•niyot'a11 _bir b•f ~lı •cit•n•"• .. fm•m•· 
litlrr. Hı}cth• miıalıaka•ınca •ır•c•• o/•11 )'azılar laaaira . 
nan 6irinci p11antl•n ifibar•n ıulaayet bir haf ta içinde idare • 
laane111ia• ••ntl•rilmi, olacalıdır, 

Ta i•f11116ala icatlar ••nçlırimizden aldıtcnu:ı melrtapl J 
v · l J ı · · l arua .. • e11110 " ucı ••"f •r •fın yer ayrı maıı rica edilmeı.• d' 

H I J •• • • L , • .1 111~· IF 0 • tau• ı ı •11n fl•an •a••~•mra11• ••nçlırimizin 6u ı. 1.1 . 
L/ • • • • • &. • lrd !. na11 ı ıı• fe11 eruu y•rın• ge.ırme.. ım nını valamryordalc G· d l'lı 

• Y•niyol ,. tla ıenç1eriınizin h• arza oe ihtiy:ı la.rı İcn e 1 

la1•••iın11ad•11 6ttr• ıimdiden fOJı clerire bir lao~:J .., na arıı • uu1a1oraa, 
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iKiNCi DERS 

RECEP P.EKER 
KOPYACI OSMANLl 

MEŞRUTJYE l l 
Bizim mcırutiyet 1877 ka 

nunu e siıinde birinci ana 
tipe iİrcn b Ik inkılabının 
bütün haklarını padiş bin 
ahsi emniyelibi boz ca ğını 

zannettiği 11okt lar trsş edil· 
miı ol rak fr nsız ihtilalinin 
Hukuku beıer tipinden kop. 
ye etti. ikinci eşrutiyette 
de e1111 aynı kalan •henkaiz 
Ye karışık maddeler halinde 
ol•n bu kanunu esuinin neti 
ceainde 31 mart doğdu. Bunu 
bazırlıyan şuursuz ve kötii 
neıriyat osmanlı imp r torlu 
ianGn bünyuile biç• bir ben-
zerliii olmayan başka bir mu 
hi.tin inkılap neticelerinin he 
men aynca burada d tatbi 
kinden doimuştu. Na ıl hür-
riyeltea iıtıf de edip papasl r 
kendilerine prop ğand y p. 
tılaraa n ıl ıınif ia ılabı ür 
ri yet bavaaı iç.inde kendisini 
bealey•p fİşiımeğe muvaff k 
oldu iıe bızim meşrutiyet ha 
vaaı içindede muz:ır UDsurl r 
kendilerini b ıslemek fırsatını 
buldul r. hürriyet Damına ve 
b11 hürriyet havası içinde 
Deniş Vahdeti aldı bir mec· 
zub Volk n iıimli bir gazete 
çıkarıyor Ye .. lttibadi muh m· 
medi. adını koyduiu bir par· 
ti tcıkil etmiı bulunuyordu 
Arkadaılar, ogüadcn bu rüne 
kadar yirmi bet ıene geçti 
Dünyanın hiç bir surat anoa-
mıııa ııimayan bir hızla ilcr 
leyoruz bugün bile böyle 
bir gazetenin çıkmasına müu 
ade edersek net . ceıi ne o!ur? 
O zamanki impar torluk huna 
hürriyet namına a:ıüsa de edi. 
yordu f kat luna karıunlarla 
çare bulı.ııım k iatend iği z -
man hürriyete dokut uyoısu 
anz diye haykırıyor lıudı. Gene 
bu hürriyete güvenerek bir 
rum mebus mebtiıtan meclisi 
kürsü ıünden be.nim dı§ım ne 
kad r oım nlı iıe ı çi c, 

kadar yunaııladar di) or ve 
oımaalı mccliıi Lu k r şı 
hürriyet na ıDa ıuıuyordu 

nihayet tedbir alar k t b' ne 
bile kull~nıldı matbu t hüni 
yetiDdcn iıtifade ederek yaz· 
dıiı ıe1ler kaıwnl menedile. 
mediii için bir g zeteci köp 
rü üstünde öldürüldü Ne on 
nede buna lüıüm vardı. 

Keııdi v z.iyetioin İcabi ra. 
Dil ve şartı rn.;a uymama ın 
neticeıi ol r k ımp .... . atorluk 
bun hp k lmı ştı bütü bun· 
larda kopye ve hazır elbise 
yolundan devlet rej ımi alm 
nın getirmesi tabiı ol n neti 
celordi. 

Türk inkılabı hürriyet in· 
kılibı tipinden bir halk ıhti
lilidir inkılibt ııın tıhı kuk 
duıi tan Hında bıze un t n 
yak.llldan feaa olauk müeı · 
aeaeleri devlet hayatı iç:ndcn 
ulaa hayrı.t1 içind n k ldırdık 
bize düıman müe seuclerin hu 
lülüae meyd&n vermedik 

kt k d. . aar 
yı yı ı ının devlet ü . 
d L· • 1 . . zerıa 
t&l teaır eruıı en ke.kin 

radikal bir förmül ile k ldve 
k ır· 

1 • 

{YENIYOL) 

t, Güc- , spor ar 
İknıci devre meçi ra p zn.ı 

günü dev m edilerek üç mııç 
yapılm şhr. 

Bu maçlardan birinciıi 

Güc - Trahzonspor B. takım 
ları crasındn ocakbn bay 
mehmcdın id resinde yapılmış 
4--3 Trabzo spor güçlülere 
galip gelmişlerdir. 

ikinci m ç ocaktan bay 
Hayd&rın id reninde Ocak - • 
Seb t yurdu A takı ları Ha 

ınd::a olmuş 2,25 de baş\am1 
d11. Oyun iki t rafın da müsa 
vi ü lünlüğüode otuzuncu 
d kiknya he.dar golııuz yol 
lmış gitmiştir. Fakat tam 

otuzuncu d k d ilk aayılar1 nı 
yazmak f., atını bulan oc kh 
1 r hu fıra tı kr: çırm mışl r 
ve bu golün kendi Üzerlerinde 
kuvvetveren te iri ve yı:: i go 
lüıı sebathl rda hasıl ettiği 

af 11 ma, ş şahım d n da 
istifade ederek otuz üçüncü 
dakik d · ikinci gollerini de 
yszmışl dır. Maçın birinci 
böıümü den geriye k lan 
dckık~ laranı ocağın ebat mü 
d. faasınd eriyen, dur n akın 
1 rı doldurmuş ve birinci bö · 
lüm bu ıuretle 2 - O ocak 
lebine bitmiştir. 

lkiı ci devreye s at 3, 15 
de Seb bn yarım kalan bir 
kınıle başl•ndı bunu ocağın 

ıeb t k lesi önlerine kadar 
inmesi t kibelti. Oyun yine 
bir zaman itıteksiz heyecaouıı 
dev m etti. sonra üç otuzda 
ocı:ı&"ın güzel bir kıtını ve 
topu ağlar t kışını ~e ort ya 
2clen t op&i., üç ota:ı ikide 

tekrar scb t k leıioe girdiği 
ni gördük. bundan sonra kah 
ocak kalesi, kab sebi.t kalesi 
önünde dolaşC:l ve ( oyun } İne 
bey• c nsız bir seyr ta ki b~de· 
rek 4-0 oc k g libiyetile 
nihayet buldu. 

Üçüncü ve günün sou mn · 
çı Güc-Trr.ıhzonapor birincile 
ri arasınd hakem bay Saıdin 

idaresinde ycıpıldı. oyun dört 
virmi beşde Gücün golsüz 
neticelenen akmıle başladı. 

Soıır bir zamın o rhda dö • 
nen top Gücden Mustafanın 
önüne katıldı Ye bir yıldırım 

hıztle Trabzonspor k~leıine 

doğru h rekete 2eçti. bu teh· 
likeli gidişe dııarden : 

- Yrşa Adnbr ... 
- Haydi. 
- D.ıyan. 

S esleri karııdı. Sonra top 
b rden Trabzonspora geçdi 
ve bir hamlede Güc . kalesi 
önlerine k d r inerelıt ~ Rğot 
g ,.çti. Top yiı:ıe. sabayı durma 
dan dolaşıyot ve bir ar•lılıt 

Güc ui ıçinin ; ekmelediği 
top ıol iç Nibadhı r.yağını 

buluyor ve on dav r.ıldığı hıı.la 

oyunu :ı hm yedinci da" .;sınd 
Tr bzonspor nlesi ağl •rında 
gösteriyer kendini. Top orta 
ya geliyor ve yine geçiyor 
harekete. iki t kımda bütün 
ko vvet1, bütün m baretini 
bırcayar k 0 oyoıyor ve top 
bora önüce katılmış bir 
yaprak gibi f kat muntazam 
hueketlerle iki kele r21ı da 
zikzak yaparAk mekik doku 

-r VI e yenili ler.. Köylü e 1 
Bıştar fi birde 

Artv"nde y p l n işler yal 
n1z şehr in iÜZ Ucştirilmeai va 
b yındır el işlerden ı\uuet ele 
ğildir halkın bilhatsa köylür:üu 
dertleriyle pek yokından ilgi· 
ı enılmektedır, Ubayım ı :ı. Koral 
t n ıl genel kurulun dağdm 

sı mün &ebetıle: 10-5-936 
gunü Arlvioia cıireai olan 
şen ö de g end 1'.uıul ere 
füıe bır zıyootet vermıı mem· 
le ctın butun bıuııci sınıf 

ışy ırlarıoı e tecimerleriui 
bu zıyafcte Ç5iiırmıştı, bu alk 
temasl beraber çalıştıil it· 
y rlaq ve b ikı b.nı ış <11 o 
il tayımız 16 mayıı cu artcıi 
iÜDU lHalkevi - Urayıo) 
ıo müşteıc tcıti~iyle yi11e 

yni yerde Artvin köylerınin 
muhtıu ve ıhtıy r heyetlerine 
verilen ziy•fet mün ıtbetile 
köylü yurtt lara köy Ye kiy 
lü i;in aluımaıı li~•• gelen 
kal ınma tedbirleri üzerıDde 
çok kıymetli konfer ııslar 
veımıf ve yı.pıl· cak itler ıçın 
bütün öylüleri it beşıııa ça· 
ğarmıştır. 

Muhtar ve tbtiy r heyetle· 
ri ve d11.vethler tar fındıo lıe 
yecanla dinlenen muaahebele· 
rinde biıhaaaa köy klnuna 
üzerinde durulmuş, tu kanu· 
nun bütün maddeleri okuaa· 
r k f yd l rı iu.h edilmiştir. 

Ç1ftliiin ilerletiim<ai köy 
iünüa iOr&üıünün aıtmlmaaı 

köylüye ıu tedariki ve kredi 
temini meyveli l r içiu fidan· 
lıklar 1 ütün için nüm üne 
tarlalara üzerınde ehemmiyet 
l durulmuı ve bu ivler ıcın 

dü üncelerini ve yap cakJ ra 

aı uzun uıudiye aııl lmışlardır 
Konuşma! rırın sonunu 

büyük at mızın l mayıs 19~0 
de bırinci bü)ük iJlet mec· 
lisinde köylümüz hekkında 
söylem iş oldukl ra Türkiyerıin 
•ahib(ve cfend •i kimdiı (Köy-
lüler •edaları) Bunun c11vabı 
nı verdik: 1 ürkiy.min hakıkc 
•ahibi ve efendi•i hakıkı 

mu•tah•il olon köylüdür. 
O halde her keaten daha 
'ioh refah oe aaadete m11•ta 
hak ve layık olan köylüdür 
Türkıye büyük millet mt:cliai 
hükumetinin ıktiıadi ıiyaıeti 
bu aııl gayeyi i•tihıale mo• 
taftur. t ribi sözleriyle bitirir 
ken heyecandan a-özlHi yaıu 
mıştr 

Bu çok iıtı fadcli ve deier 
li korıuşm lard n soı:ır bızır 
l anılmış ohın .SU kad r kır 
ıofraaıua 300 den fızla köylü 
yurttaş dav et edılm · ştır. çok 
Hmiml ve ulusal bir hava 
içindr kuıular ycr.miş ;ynn 
lar içilmiıtır. ılbay bizz t ıof
raları dol §arak yemek itiyle 
yakından i•ıılecmiıtir. Ye· 
mekten ıoara bir ıaat kaaar 
iıtir hat edil~rek e&lencdere 
ieçilmiıtar. köylü yurtt ıları
mız ıeyrednlerirı hayret ve 
takdirini çeken türtü uJua l 
oyunlar iöıtermiıler ve çok 
alkıılanmıılardır h;ılkevi ıeoç 
lerj tarafıacian da mukabil 
eilenceler terlıp edllmit çuYal 
yumurta y rııları h lat çekme 
türlü oıular ti m lar yı pü 
m f t!r Hat be e kadar devam 

J 
edoD bu eilence t m _ bir ulu 
ıal h .. va içınde ıürmüt ve 

yor. Her iki tara.raf d' kale 
önlerine kadar sık sık ve 
pek teh lik eli inil arlar. cloki 
halar iki tarafın müsavi üs-
tiinlütü ve tam bir heytlcan 
icinde ge crı•or. . . 

Guc kalesi dö rt 43 ele 
büyük bir t ehlike geçiriyo .,, 
pek g .iz el çekilen firik iki 
Güdüler güclühle fakat ma • 
hirane a tlatıyo rlar. 

Trab:r.onspo r takımı bu 
flÜn her :z:amankinden daha 
daha k uvvetli Güzel anlaııyc;r 
iar, teh lrkeli alımlar yapı
yorlar. 

Birbir ini tt.ıkibeden bir 
korn er üç fa ul ceaa11r.a da~ 
yanamıyan Güç kalesi 5,49da 
topa açıyor kucağını. 

S enenin en heyecanlı mcı 

cını ıeyrediyoruz. S oha : • 
Ynşıaaaoa 

V aroooof 
Dayaaaacın ..• 
Atlacıaaat ... 
H.:ıydi Mollaua .. 

Se l!!rile çınlıyor. diy ehilirim 
ki dört bini bulan sey irci ara 
• nda t itiremeyen bir k •, i bile 
yo k.dur 

Saat tem 4 elli üç. topun 
bütün bir hızla T ra bzonspor 
ka les;n :! doğru uç riağunu 

ve biran icinde topla kucak· 
/aşan kaleci lsmailin yerde 
birkac d (l fa )'UVarlor.arcık 
knleyi aaran Güc forvetleri 
ara•ından ııyrılıp c;rktıfı 

muhakkak bir golü kurtardı· 
ğını görüynru:r.. ve saha cın • 
layor yine. 4 ,55 de Tra~::ton 

Arkaaı iıcde • 

h sbihal 
baş ıı ile bilmiş köylülerle 
birlikte ulusaı ş rkılar ve onun 
cu yıl marşı ıöyleaerek şehre 
dinülmü§tür. 

Şimdiye kadar hiç biı ida· 
rflci tarafından yapıl ıyın bu 
yakından ilgi ve çok ıatifadeli 
k oauşmalardan köylülerimiz 
çok memnun k lmıılmr ve 
mıanett rlıklarını her fırsat 
dütdü~çe ilbayımıza k rıı ıua 

muılardır. 60 münasebetle 
bir muhtarla konuştu •Efen 
di cumhuriyet hükumetimizin 
iyilikleri o kad r çoktur ki 
lunların hnniİ birini ıöylıye. 
yim işte iÖrdüııüzkı ilbayımıı 
mühendıs, dcfterd r, jandu· 
ma komutanı daha ne bileyim 
bütün ıutvia büyükleriyle bir 
ı ofrada beı ber kuzu yedik 
beraber eilcodik. Bu millet 
bunu hngi devude hauii ida 
rede ve h&Piİ idareci de iÖr 
müştü Cumburiye'-İD bundıD 
daha büyü ne nimeti olabilir 
ki .. "de işti elli yaı"arında 
kad r uıun lıoyJu kumral ve 
iÜ• l>üz dıier bir türk köy. 
lüıü de,, Bıze bu ıüuleri iÖS 
teren_ulu atamız Atatürk fia 
ömrü yıllarc daha artaın 
o varken ve onun yürlldüiil 
yol üıerinde ıidildikçe dün 
olduiu iibi bundan ıonr da 
bu mılletin ıutı hiç bir busuı 
da yere ıelmeı, Ne olurdu 30 
HDC d.ab sonra ıelıeydim de 
30 aene ıoaraki yurdumuzu bir 
aör tydim "diye içini derin 
çekerken göz yı.ıl rıaı benden 
gızlcmek için_ elleriyle iÖ:ı.leri 
ni k pıyordu, 
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1 
U Gön .. m 1 

Edebi Büyük Roman 
( Yn: Darmu, Türkmeno~la' 
\... ( 25) _J 

Sed t kaşlarını ç t rak : 
- Yılmaz bu senin yaptı 

ğm rezalet. bir köpek ch ha 
mı s;ı tın aldın dedi . Y ılms z 
cevap ve1'di : 

Yok c nım ben deli mi · 
yim ? bu küçük l'Öpek mis':l 
fir. alt k tta oturan 
köpeği. ş imdi beni 
etme .. 

kadıoıo 

meşgul 

Hayvanlara mü:ı.m bir 
komedya prova ettiriyorum . 

- Ne demek? 
- Hikmetini anlamadıf':n 

ıeye birdenbire itiraz etme.: 
ıonra al r ın, . , 

Sedat bu iarİp talimi hay 
retle seyretmeie b11şladı. Yıl · 

m z fokıi ıim slkt bcşındaa 
tutuyor, küçük köpeği ooa 
mosallat ederek yüzüoü ku 
!akların• ısırtmağa çalış1yordu, 

- Yılm z hayv'-DI kudur· 
tacaksın . hu nasıl ıey ..• fok • 
ıua göıleri dönmüş, bir kene 
elinden kurtulu sa mutlak 
köpeği boiar .• 

- Be11im de iıtediğim 

o ya. , Ben çok zeki dam ım 
derim de ioanmıızsın . planımı 

mevkiı icraya lrnydni!um za • 
mau p arm k ısıracakııa .. ıen 
timdi beni dinle .• 

Yılmaz foksu bili b şın • 
daa tutarak alt kattak~ mer 
diven başına indi. aralık k pı 

dan hayretle aşıaiı sım dınle • 
yea Sedat bir k1ıç dakik 
sonra şiddetli bir gfü ü\tü 
işitti. « F okı » kudurmuı gi 
bi müdbiş hırıltılar çıkarıyor. 
küçük köpek ciyak ciyıık fer 
y d ediyor, kapılar sçılup ka· 
pa111yor1 merd. venlerde yak 
ıesleri .._koşuşuyordu . ..._Ac b 
y1lmazın bahsettiii kom1~dya 
bu muydu ? eğer bu iıe, bu 
bir komedya deiil müdh:ş 

bir f acıa. 
Scdı.t çok ny gılı bir d m 

dı. Kendı yüzünden komş1.1la . 

rın1n rahatsız olmasını istemez 
di. hiddetle söyleDe!ck Eşağı 
inmeie hazırlanıyordu, F.akat 
artık i!Ürültü kesilmiıti. Yıl • 
mazın bir kadanla ko:ıoştuiu 

DU İfİltİ. 
Kndln heyecanlı bir eıle: 

- V .ıh yavrum vah,,. ne 
k2dar da korkmuş .. az k l • 
sın korkudtın ölecckr.oiş. s:zi 
allah gö uderdi bey. uliın h y 
van llöpeiimi parça parçı 

edecekti. 
Yllmnz cev p verdi 
- Çuk m&bcup oldum 

efendim .. beyhude yere · ı de 
ıinirlenip mer~kl.ıadanız.. ben 
Du mel'un bayv na temiz bir 
döveceğim. ıonra köıe başın
daki kasaba vereceiim .• , 

Biç re foka d:.yak yeme{re 
baılamıı olacakdı _ki cı acı 
bafıırıyordu . k dın bu defada 
fokı lehine mudahaleye b 
lamııtı : 

- Dövmeyiniz ... hayvanı ri 
ca ederim ... ne bilıin. haynn 
bu ? benim yüreiim h"ç da • 
yanmaz.. . ban b ğıtlıyınıı 
beyefendi. 

- s ·z·n hatırınız İçin ODU 

d yaktan affediyorum efendi 
- Arkaıı var -



- Ba,tarc fı ikici 
•pora penaltı c za•ı ver 'liyor 
Çektıği p n ltı boşrı g •tme -
Yen Nıh ... d ed nse l u .-efer 
kalenin iu'ürıclen dıyor topu. 

Dö t cllı y did T" z:>n 
•Porlu' r tam b 'r ustalıkla 
Güç k l •i ö l rine k :ıclar . . ' . . ouyo l r V Gü · k ıcct ın 

gffedı m ;z; b r f, '{ 0 u >ü:ün 
den ıkınci go ü y yor. S hayı 
Yine )'a,.ı u ı 0 • ,;/eri çınla 
tıyor. Bu. gol G · c 'ü! ri hare· 
kete g tirrr: 8 azımktın u u, 
tarcıC'u bi tu r yap or kırı 
Yor üm 'd erin·, Gc i ha fon 
z nıc;n 1 r bzo sporu 1 haki • 
rniy tı altında go süz fakat 
heyecanu g ç ) or ve OMıJre 
l -2 Tr..ıbzo.11por lehine 
bıtıyor. 

llm ci devre 5 ,20 cl.c boı 
ladı. 0 1an bır zaman ıki ta· 
rafm kc.rş lıklı akı~larılc yol 
aldı . .Sonra b ı otuzda T rab 
zonsporıu, rın durdu_rulm::ız 
b11 uktnı ı ve topai1 uçü cü 
defa Guc uglarına taktldı;ı • 
•u llÖtduk. Ba goldan ıonra 

Guclulerd bır harc.kd oldu. 
Bir parça cGnlan.iılar, 

V"z. yf.tc y vaş yo.vaı hcı:kim 
olarakTrab:ı:onapor nıııf saha 
•mda oyn m ifa b. şladılor. 

H c olm :s ı berobEJrli • • 
iin t~mırı ı ıc n ı.iıtun g yret· • 
lerinı ı .rf den Güc.ülerin 
bu.gun fa:r.t;ı olarak ı .. Maları 
da yok, Bütün uı1rqm2larına 
rawmen 11oı çınaramıyorlar. 
Çckılen şu iteri T rabz.on•por 
kaleciai lsmaıl tam bir uda 
lık ue feda ariıkla krı tarı 
Yor, Nıh yet 5,57 de Tr"b • 
Zoraapora pek mahır pkikn 
•ornerden bır ~ol oluyor. bu 
golden awnro hakimiyeti elin• 
alan GLclu,er T rabz.onıpor 
kQleai ör u d"n ayırmıyorlar 
lop:ı, ve 6,u., de yan. o)unun 
43 üncu c/.alukaamda penaıtı 
dem beraberlck ıeayılarını orta 
müdafi Abdurrahmarun aya· 
1 yla ya..ııJ orlar. Ve OJ u.n 
3 3 ö•rc:.berlıkle eriyol' •ona. 

HALiT MUZAFFER 

Fenerliler 
galıp geldi 
Aukara - Bu2ün iıtanbul 

da galata. uı.y ırc c:ş muhte 
lıti ıle fenci b bçe beştktaf 
llluhtcliti ara.sanda y.pılao 

lllıçta fcne lılc.ı i bc.şikt1ııhlar 
iiç ııfar ft!Dllm şluair . 

Londrada 
hey . . 

ım ze 
An~ .. a - cenevrede top 

lıaan iatıı 11 dl on Lom syo 
•nı aıeaılekell miz.dc u)'uştuıu 
llladdclca>ın i zh bir 1ıorette 
111l•hne maoı oıuumaaınd&n 
•e evvelce habeş s aoa üç 
lon h•tbaş gönderen bır ka 
çıkcaaın yaas.ah.narak babse 
•e para cezr.ı.aıa mah~üm 
edılaıcaı den dolc:)ük Mime 
tuni:ıı te brık etmı9 tır. 

H beş 
• unp r oru 

Ankara - R s N.ııbu 
te mal:oaen b.-.beş'at.ııdıo 
IDııira &elmıtlerdir oradan 
~ramaaya ıidcc\;L.lcrdir. Habeı 
•mparatoıuda iuı ltereye iİt· 
lllek üıre ko üıdcn ayrı'm 1 tar. 

(YENIYOL) 3 s.,,. 
ing 
1 

z a ker 
i.ah 

Gayri menkul • 
artırma ilanı ıcar 

~'.lahallesi sokaği nevı m,no, 1 senelik lcarı T, 
• Lira 

iı:Skender paşa meydani şarki oda 594 36 Rus 
602 

1 1 
A kara ingıliş dış işle 

ri bakam Eden Londrarla 
bulunm k t ohm dış işleri 

bakanlığımız genel sekreteri 
me em~uci oğlu şerefine ve· 
rıleıı ziyaf lte riy ser etmiştir 

Pors 
agoilarl a 

' E vk1 

' 
' ' kasımağa · 

' ' 
' 

)) 

Golo oğlu 
1 
)) 

Saıaf 
uzun sokak 
)) 

» 
)) 

)) 4o 
mal'Yaza 35 60 ' mu badi o 

1 39 5o 
1 

1 37 loo 
1 

' 3 82 
1 dükkan 23 2) 
1 

)) 24 18 
' )) 25 18 

26 18 1 
)) 

Es vak sıra mağazalar 144 120 1 
mağaza ermeni hücuml rı 

Ankara - H•yfada irgi~ 
liz :> krrl~rine hırşı 'ıah l:ul· 
lanllmış N • hfo~t cuilltil i'lci 
lerle pol ş ar s1nda arbedeler 

DEFTEADARLIKTAN 
Yukarıda evs~ fa ynıla r yri menkulitın 

t lip olanların yü:ıc'e yedi bı•çuk dib)"'İtoluile 
!opl~~ak komisy~oalmuracaatları, 

birP.r senelik İr. rları artırmaya çıkar1lmıttlr 
5 6 936 cuma iÜtü ıc; t 14 de deftudulıkta 

1-4 

o muştur. 
Numa.yi"c\ler ğece sok ğa 

çtkr.;J k y s ğanı lıaıldn m k 
ıç ıld e bir polis karkolla 
11 a büciım etmektedırler 

ş t . 
i 
asketl~ri 

Anka a - H beş·staoda 
ki it lyzn rsker m vcuducu 
ş irı. d kı 0 l ıi ile ınubd ıa 
edil c ğı Ro d n b ldi ıli· 
) or. 

Fi ı 
v.zi 

Kiralık hane 
Fevkelade nezareti haiz. 

mükemmel bir har:e zeytiınlük 
aohaf(ında ve diğer bir han• 
hacıkaaım mahalle.inde ica· 
ra verilecektir. Elektrik ten· 
oirati ve ıuları oardır ıalıp· 
ı~rin dede oğlu Sami oe 
Hamiye murocaatları .. -

Acele sathk 
..,.; magaza -Ç TŞı caddt-ı~nde Andelıp 

Tuh fi ye m&ğu; ıına bifş'lıı: 
129 num ralı m&ıtı:.ıa ıcele 

aatlıkhr. Almak iateyeDleria 
Yeni yol baaımeviae muracaat. 
ları •. A ... r.- Fi is inde 

yet ge.)et ciddidir. -
Ad sababa karışıkhğında zarar 
gör n ürk tabeısına yardım ... 

;\akara Adisahabada son kargaşalıkJarda 
yerli halk tarafından te\.!avii.ze uğrıyarak. zaral' gö· 
ren türk tahasına yardım olmak üzr~ kızılay hin 
lira göndermiştir. 

Filistinde müsademeler devam 
ediyoru bır yahudi gemisi 

bombaiend'··· ingihzler gravci-
ıeri haps ve ıhraca başladılar ! 

Ankara - Fılistinde çarp;şmaJar devam etmek 
tedir. 

Ankara -- hayfada sandalcılar bir yahudi va-
puruna bomba atmışlardır. .. 

Ankara - iııgilızler başta Salth Ubeyid olmak 
üzre dıger bir takım arap reisle~ini ve hah~. gre' • 
ederin reisı avukat sıdkıyıda bır sene muddetle 
kudüstan ihraç etmişlerdir. 

Heryo bir nutkunda faşizm 
ve hıtlerizm nümayişcilerı hak 
kında ne diyor ve ne istiyor?! 

A n k a r a Heryo bir 1nilyon e~ki 
muharibin dahil bulunduğu malüller ve eski mu. 
harıpler federal birhğinde söyledıği bir nutukta 
demJ~tirki fransa her ne bahasına olursa olsun ka_ 
uyen ıstememekte olduğu faşızım ve. h~tle~izim ~ul 
yaHitı peşinde koşanların bu numayışcılerıne nıha 
yet verecek bir cümhuriyet zaferi istemektedır. ___________________ ,,. __ _ 

Yedek subaylar yoklaması 
ASKERLiK ŞUBESiNDEN 

935 1 neai haziranın iptida•ından itibaren yedelc •ubaylar 
yoklom .. ı >cpzfo.coiından her yedek ıubay o• aıkeri m•marin 
ıu&.y• 6 e!meleri ilan o/ur•r • 

L .;aberlerirıde ıetirilmni icap edtn ouilca ıanlorclır: 
YeJelc ıubDylar nufUI hüoiyıt CÜ~danı, ızhhıy• ıab•yları Jip. 
/oma 11• elaliyetnamılcri il• ucuıo ııhhıd roporlıırı. 

19 

Kamutayda bütçe 
müzakerf,,si ... 

Ankara - Kamuta) ın l uı ünk ü toplantısındı 
c; yılı bütçesinin müıakert.-,ine ha~lamıştir. 

,, 

-' -'.- :· . - -· .. "W. 

Acele satıhk hane 
lıkender p:ıt• - Frenkbiıar maba.:eainde kandılkaya 
ıok•iıada üç katlı deaize karıı yoroza kadar tnkeli 

de nezareti haiz dört oda bir mulh.ik bir ahır ve bab 

çeJİ muhteva numarala hane ıceie sdlıktır. rörmek 
ve almak isteyenler aemercilerde göncü mütekait yllı· 

b•ı• bay ilıaaaa ll'Uracaat ~tmelidir. l - 6 

.. 
1 

b-~----~---· 1 Sayın Bayan ~e Bay_lar 

ilElektrikle itliJeD cı=-1~!'!,. ~!, -:.;~ Y~ ~~!! 

• . _. - . ,- -·. '• ~f. • ' •. ~ .n.'• ·· .. - -~'- • . 

· Dikit makinelerinizle Çorap Fanila vcsair bilc6mle 

ince ve nazik itlerinize ait makineleria tamiratlnı en 

ucuz ve emniyetli surette yaptarmakla mımnun kalmak 

iıterafniz •ı•iidaki adrui katiyen unutmay•nıı, 

Meydanda lstanbul Lokantas arkasında 1 yağcılar karşısında Fenni iş Kemal 1 Oflu Atık Kutlu ofla: 2591 
····---~---
Kayık ve hamaliye eksiltmesi 
iNHiSARLAR BAŞ mHdürlüğünJen: 

19 ... 36 malı yih iç1nde çamaltı tuzlasından gele. 
cek beşif.düzüoe 300 vakfıkehire 500 yomraya 26o 
Araklıya 500 sürmftneye 600 ofa 900 ton tuzun ka-
yık ve hamaliyesi 22 5-1936 tarıhinden itibaren 
yir"'Dİ gün müddetle açık eksi!tnıeye çıkarılmı§tır 
şartna°:1eyi görmc.:k ve }Je~ ~ürn~ek isteyenlerin yüz 
de yedı buçuk guvt:nmelc~ıl~ 1halr.nin son günü 
olan 1 o 6-936 çarşamba guoune kadar inhisarla 
baı müdürlüğünde toplanan komisyona ve mab 11~ 
·d l 1 'l" ' a 1 
ı are ece muracaat arı 1 an oıunur 2 _ 2 
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Trabıoa M•hkeme Bıı 
tabefü2dea: 

Açak artarma ile par y 
çeniJecek f&Jlİ menkulun DC 
olduiu: alt katta bir oda ye 
ltir tatlık üıt katta üc da ve 
bir sofayı aui bir et'İD t a 
mı. rayri meakaluıabalunduğu 
me'fki m•halleai aokaiı u 
raaı: aynıılmaballeai t puoun 
te,rini eYnl 932 tarih ve 88 
aeauncia kayitli. 

Takdir oluna kıymet 
600 liraclır 

Artırmani• yapılacağı yer 
&Ü• aa t Baıkitabet edı11 da 
27·6-936 cumartesi ı&nü ıaat 
11-12 de 

1 - iıbu f yri meakalua 
artırma tartluımeıi 27-S- 36 
taribiadea itinarea 933 - 21 
•o ile Trab:ıo• mabke e baş 
kitabetin muayyea ••maruıa 
da llerkeaia iÖre il•ui için 
açıktır iliada yazılı olanlar· 
f aı.la malumat almak isteyen 
ler itbu ıartaameye Ye 933 
21 doıya aumaraaile emuri· 
yet•iı:e m9'acaat etmlidir. 

2-Artırmaya iıtirak için 
yukarda _Jaııh lqy•etin yiiz 
de yedı buç.ak aiıbetinde 
pey veya milli bir bıokaDın 
temiaat mektabu te•di edile 
cektir. 124 

l-ipc.ıtek aabibi alacaklı 
larl• diier alakadarların ye 
i~tıfak bak!ı •.•bipleriıaia gıy 
ra meakal uıerındeki baklan 
Dı luıaaıile teiz •~ ar af a 
dai_r .olaa i~~ialarıaı iıba ilia 
~~rahıaden ıtıbaren yiımi rün 
ıçıncle enaln aiiabiteleri bir 
likte memariyetimize biltlirme 
leri)cıp ecler,,: Akıi ~.halde 

çık 
urluk 

Tic~ret ve o yi odası dan 
Odamızda 40 lira ücretli· 

bir memuriyet uohaldır Tr b 
ortatecim okulunu bitir it 

ve as~erliii i y~pllllf olanlar 
imtihanla hnecakbr. iıtiyen 
ler 20 b ziran kadar evrakı 
müsbiteierile odıaya murac at 
ları ili lunur 

baki rı tapu siciliyle sabit ol 
madıkça s ht bedclinın pay 
laı &Stadaa b rıç k hrlar 

4-Gösterilen güade rtır 
ya ıılira edenler ıhrma 

t rtaameaini o •ı. Uf Ye lüıüm 
lii m lfımat lmış 'Hı bunları 
tam men kabul etmit ad ye 
oluaurlar • 

S - Tayın edilen zamaaaa 
isyri menkul üç defa b ğrıl 
dıktan ıoar ea. çok rt,ra 

a ibal" edilir anc k artırma 
bedeli ubammca kıymeti 
yüzde yatmişbcşini bulm :ı 
Yey ı lıtı isteyeaia. lac itna 
r cbani olan diier alacakhl r 
bulu upta bedel bunlarıa o 
gayri enknl ıle te İD edil· 
mit alaç kl rıaın mecmuu daa 
f zlay çtkman ençok artıra 
aıD taahhüdü baki kalmak 
üzere arhrm onbcı ün daba 
temdit Ve OD befİDCi fÜDÜ ol· 
&il 11·7 -936 cu artcıi fÜDÜ 

yni sa tt yapılac k artırma 
da bedeli sattı iıteyeoi 1 
c ğına ruchani ol diier ala 
cıkhların o gayri cnkul ile 
temin edilmiş lacaktara mec· 

uu dan faıl ya Çakm k 
ıartile en çok artarac ihale 
edilir Böyle bir bedel edilmez 
ihale yapılamaz ve 11taı talebi 

[ YENıYOL] 

iLA 
Tapa mudürlü2üaden : 

Zanbur köyünde pavli 
e{rlu namı diğeri iılim oğlu 
enabımdan metruk ıukan 
ialim , oğullarından mebme 
guhea yaylı oihı bamit cenu 
ben r.oolla oilu mebmet ve 
şimal~n kabaa ile mahdut 
bir ktta brla haricen aahn 

Jmak sureıile bacı Hemdi 
oilu bacı H mi efendin!n ma 
h olduiu ibraz olunan ilmü · 
haberle bildirilmit olduğun -
dan işl,u tarlada bir bakiddi 
eden varaa onbetgün içinde 
t pu idareaİDe müracaat eyle· 
meıi 'H 14 ba:ıiran 936 pa 
ur günü saat 11 de mahalli 
mezkfıre gidileceiinden bir 
diyeceği olanların oraya gel -
meleri ilin oluaur. 

üıer, 
6- Gayrı menkul kendi 

ıine ih le oluaaa kimse der· 
bal Yeya •erile• mühlet için 
de parayı vermene ihale 
k rara feaboluaarak ke•diıin 
den e•v l en yüksek teklifte 
buluna• kimıe ar:ıetmit oldu 
iu bedelle almıia razı olursa 
ona razı olmaz Yeya bulun 
mazaa hemen lıemea o• beı 
gün •üddetle artarmaya çıka 
rılıp en çok ınbr&na ibale 
edılir iki ihale ar rındaki fark 
•e geçe• ıüaler için yüzde 
beıten hesap elunacak faiz 
ve diier zararlu ayraca bük: 
me hacet k lmakıııtn memu· 
riyetimizce alıcıdan hı hıil 
olunur. maade 133 

Bir ev yukarıda röıterilea 
26-6 - 136 tarihinde trab 
zoa mahkeme bıtkita bet oda 
aında iı'ou ilin Ye cıöıterilen 
artırma ıartaamui dairuia 
de Htılacaiı ili olunur. 

- -----
--~-
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Bir harika olan 

. . 6 Mode 
6-2000 metre adyosunu görn1cğ~ .. 

T rabzon ve Doğu Uleri acantası 
Pul tanah Kardeşler 

16 · 2000 metre 
her dQfga 

5 5· 

4 Sayfa 

N 

Çünkü: Phthps 
Dünya Radyo müı 
bakalarında Dai a 
biriociliii kenn11. 

Çünkü: phıllps 
Radyo teknik ve u • 
s ına vokıf olanların ve 
en müd~kkik kimaele· 
rin kullandık! rı mar-
kadıil'. 

Cünkü: Plnlıps 
R dyol rıni alb 

kar Dh eder 

Cünk.ü: Plııhps 

Hoilanda ve Almınya
da Dünyanın en büyük 
ve eaaıh Fabrikal nna 
malik olup En uf k bir 
parçıısını dabi en i:. Ü· 
JÜk bir ibtim ml ken• 
di L•boratuarlarında 
imal eder. 

16 • 2000 metre 
her dalga --r Çünkü: phıllps 

16 - 2000 metre 
her dalga 

6 Lamb 
akümülitörlii 

2 

Radyoları 

Ve hususile 1936 ıeneıi 
modelleri yükıek ist1.1yon 
ayırma kukinlıği ve pek 
müe11ir otomatik anti f tinğ 
tesirini ve şebekeden gelen 
mÜZİÇ aürültü Ve prAzitler 
ıuıdurmaya mabıuı ante· 
rüptörü h••idir. 

Cünkii: Phıhps 
Radyoları 

Kısa, orta , uzun dalga· 
lnrı ayni haasasiyet ve pü 
rüz.süs ol rak intiıar ettir· 
mekle uzak memleketlerin 
önemli neıriyahnı ye muıiki 
nin aheng'ini ıea tabii ıurette 
dinleten dalıalar haki idir 

Çünk.ü: 
Dürlü dllrln m rka-

larla •e m~htelif ıiıtem 
lerle piyasalara dökil· 
len ekıeri Radyolar 
en mubim ve kıymetli 
aksamlarına cıhan til· 
mül PHlLIPS fabrika 
laraLdan mübayia et· 
melde markalarına bir 
mevki kez ndırm i• 
çalııırlar. 

Çünkü 
Phılıps Rady~Ları 

Aınn en mükemmel ye modern bir cıbazı olup Rad. 
yadan beklenen bütün •ınlıkları yarattıiındaa Phıhpı 
Radyolaranı gör111eden b ıka Radyoların yaldızlı ıöz ve 
tezyinlerine aldın r k Rndyo &!anlar beraberlerinde ıon· 
1uz bir ned mette almıı olurlar • 
HER KESE, HER KESEYE UYGUN T AKSITLE SATIŞ 
f PHILJPS lıminc benzer markalardan ıalunınu: I ) 
\... . ----

Trabzon oe Hauali•i Satıı D~poıa : 
Kabaoğlu Mehmet Nuri Aydın 


