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Yap ığı top rıtıd 1936 füçe 

.r 3 'l\ b ti. .,tir. 
b t söz - ı il b f 
t ı ö ü ş ğıdaki 
clunmuttur : 

~ r : D vlet biz -
ID.edermın t " o uı;ıac ld rı 
ııh yı 2ö eren ü çe müza 
ker 1• , 0 er · t · . \ kil ar 
lud ti ın g-uı rd n b ri bu 
h'zaı taer , ze de n 1 r yapıl 
dığ1121 ve neler y pılm sı dü 
tünüld ğünü z.h ctm ğe ç-a 
hşblar. bu c te ti i es soda 
ıor btr ışt r. Bir mıJlctıo ibti 
Y•çları ı o s ne içiode r.oğro 
bir aır ya koym k es sınd 
çok dıkk t ve batt maharet 
isteyen bir marıfctt r. H. zır 
lınnıalda ol u bütçeaın en 
eyı bir bütce olduğunu ıöyle 
Jc c ~k kadar iddialı dey:lim 
Fa.kat ı zın yüksek ve verimh 
çalııaı aııla y rdımını:ıla me~ 
d•aa getırll ... o bu oütçe eyı 
bir bulçe ad dolunr.bılır deY 
lct h zmetlerıai tsk bederkea 
iıtinad ettiğimiz anaternelle ... 
ri kısaca arı tmek ısteyo um. 

Banlardan biriac;sı bütçe· 
nin he:rbalde mütev .. zi olma1ı
dır. S nelerdenberi tı::kibetti 
İ•aaiz ve bu ıeae de büyük 
Jllecliıia tahakkulı ettımıokte 
iaı1111 bulunduğu bu eıH 
bizi11a için çok fayd"1h oldu. 
•e ılerde de çok faydalı ola -
C•ktır. MeydaLa gctırd ğimiz 
eıer hakılsi m nasile ,.tam Ye 
IDÜlenıi_. bır bütceair. 

Arkadoışlar : Son seneler· 
de butüo dunyaaın geçird.ği 
iktiı dı ınrtlar yüıüadea 
aacydana ç k 11 v~ bütçe mu 
vuenesi kadar müb'm olan 
•mil devız muvazenesi vudu. 
Biı gerek bütçede ve gerek 
mali siy sttimızde deviz muva 
ıeneıioı cıddı biı ıurette 
tEnıin etmek ıçia çok kayıtlı 
bulu.1.:uyoruz bu hususta büt· 
çe encümeni bu sene hususi 
bir alika gösterdi, buıuıi bir 
tedbir iÖıterdi. bu tedbirleri 
dövıı muvaze&esi 11oktai nu.a 
randan ~ daha sağlım daha 
em.i1a bir v ziyet temia ede -
ceiine inanımız vardır. 

Arkadı şiar : Bütce mııYa 
zenui ve dev'z munıeaeı le 
Derab r devlet işlerinde takip 
ettiiimiz diğer rıokta da her 
• ene ırufettıklcrimizin ber ıe 
lae herhalde iıbb11h artıra -
t ak ıurctte olmalıdır. 

Anc k bu s yededir ki 
bir ıene ıoua mıUi iktisadi 
lloktainızardau d;ha ku4fretH 
ltir h alde .buluouyoruı. ııt.haa 
li artırmak noktasından iıarct 
•ltii im eau meHleler çok 
lllilbim olmakla beraber tefer· 
uaat aayılabıle cek bir çok 
kııtmlardan aaıfoıazar ederek 
endüıtri ziraat maden iıleriae 
baliaa olunmuştur. Bu pren · 
• iplerle idare o!unın devletin 
itibara dahılde ve bariçdo 
derhıi kudretlenmekte ve em 
Diyetli bir halde gelmektedir 

Dabtiyar olarak söylerim 
ki ba Detıceyı kendi hıyatımıı 
d" ber aenı f azluile ibra' 
ıtmektıyiı. 

Ark ds,lar Bu ı yede 
t min 0 10 n de11Jetin itibarı 
oı m mle tin rnııırı iç'n ve 
meme' ti mud f sı iç'u 
k ym tlcnri mt-k u ri ta ip 
<. tıgi z 1 ıh bır s'y s ttı~. 

M f1" lcket o h r s h s ın 
iauuı içın t kibctt•~imız o le 
rı rk daşlsrım söyledılcr bu 
memlek tın müc! faası içia 
göste,.diğimiz. J~~ay .ıildığı • 
mıı )'CDİ tedb·rJ rı ye ı ka un 
hrla t bıkkuk dti ccek ı hıı 
y koymui oluyo uz. Bütün 
bu çalıfm lar dahilde ve ha • 
rıçte açık ve es ılı bu s'ya • 
ıde dayanmaktadır. mili 
siyasetim::. s~ntderdeeb ri ta · 
kıbetttgı ız aza i l.ir mılıi 
bılgi t(;mıa eden yolda muvaf 
fakiyetle ilerlemektedir. 

Ark daıl r : Türk mille • 
tınhı içerdcki ber~berl.ği kud 
reti buodan onı.ıeş sene evvel 
kinden biısbu!ün başka bir 
kıeyfiyettedir. 01beş sene. ~Y 
vel At türkün preos plerının 
ne netıce v receğt m lam oı · 
madan evveJ Türk milletinin 
göıtcrdiğı İtimat bugüil Ata • 
türkün memlekette yaratmış 
olduğu büyük varlık ve prı:n 
ıiplerle hakiki ve suıı~m.n 
bir iman b lıne gelmışbr. 

Şıddetli alkışlar h rici ıiyaıet 
tc v kil arkad şımız hü fnıe 
tia ııoktai nnuıoa yüks'!k 
huzurunuzda inh etti, biz ıul· 
hun aaglam Ye denmlı olma 
ıını ve mılletler arasında el 
.. ırliğinin hakiki Ye nmimi 
taraftariyiz 

Bu busuıta bııe düşecek 
her yıırdımı ifaya mütehalilıt 
olac~ğıı. Sütün doıtlu!:ı.l.arımız 
la ve teahhütlerim 'zle karşılık 
h riayet etmeyi daima severiz 
fakat biliyo suauı ki bütün 
dünya buiÜD bundan aih yll 
evvel girişmiı olduğu büyük 
iktisadı bubra~ gıbi timdi de 
büyük bir emnıyet buhranı 

içiadedır. bu buhran ıçiodeo 
ancak mesleii bu ehmmiyetJe 
göpmek .umını ira_desini uğ 
lam çelikten tutm:aia karar 
vermıt olan milletler Ye bü 
tnn bu emni ets'zhğin tehlike 
ıi keadiıine te•occüb edecek 
mit gıbi djlutb va hazırJ1kh 
olan milletler aııcıak 11ğlam 
olarak çıka bileceklerdir. 

Bravo ıealari, alkışhır ufuk 
ta Türlıt m lbtini sureti huıu 
iyede tebd1• edecek bir telı· 

~ıkeyi ıö~müyor•z bir iosznın 
örebildiii kadar eier • fuk 

irka1ında ıöremedij'imiz bir 
:elalike yarsa 6 ıle bir teklike 
de• de korkmuyorııı. Bravo 
etleri ve ıurekli alkıılar • • idafaa vaaıtalar1mızı e11yenı 

:atlarile tecbiz etmekteyız 
Bütün milletin bunu bu 

kliraidea benim ~2zımdan iı't 
muini aı ıu ederım. 

Brarıo •~ıleri her tedbir 
den eooel Türk Vdanının, 
Türk milletin müdafaa.,n• 
keneli •i'ahından oe lcencli 
iJareainden bekliyoruz braoo 
uıleri akı,lar icabederıe 
T ark millatinin icadın oe er .. 
kık bir C•k •Jgm gibi naııl 
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üfettişimiz lran transit yolu sonbahara 
Halkımıza kadar bitecek 

tc6ekkür edivor 
~ . 

Erzu ·ana - Sioa• 
dem·, yoianun baılama.l 
munasebetile belecli'ye reiıi 
tıırafından •ayı11 üçrincıi 
umumi müfettiı :;,.i~ T ahıin 
Uz. re çektlen tebrik t~ lırafı 
na gelen ceuap : 

Erzurum - Sioaı demir 
yoluna ıarkdan ela baılan -
mıı veıileıile Trabzon halkı· 
nrn baoa bildirmefe c'e 1ôld 
buyurduğunuz hiuiyctından 
dolayı teşekkürlerimi oe ma · 
habbetlerımi ıunarım. 

Ücü.ncü Vmumi Müfettiı • 
TAHSiN UZER 

ıanlandığınını aörmelı beı• 
riyet iç in mua.z.zam bir hadi· 
aıe olacak. Braoo aeı/eri ıid· 
detir rıe ıüreklı alkıılar . 

Her türlü vaııtaların iu • 
tünde Türk millet inin idare.i 
mcıneıterin en ıaflamıciıt. 

Arkadaılar : 1 ürk mill~
t; beııün bandon onaltı Hne 
evvel bir lcaç kiıi ile ufraıtı 
tı .zaman~a d oha tecrubeli 
ıinirle.ri daha ıcıılam ıö:zü 
daha ptzktir. Allııılar . ı u 
ıözlerim içerde va tanJoıları 
ma vazifelerini hatırlatmalı 
ifin bir fırıattan iıtifafıe edi 
lereh yap dmtı bir oe iledir 
Vrıtandoı'arımın oaz.ifelerirıc 
iJlerine ha.zar, emnivet iç;'nJ• 
ç,Jıımak iç ia bir teminattır. 
ba ıö·lerim ditarı aleme tih k 
miiletia ia Ye türk deYletiai• 
ıulhua muhafanıı Ye beyael 
mılel beraberliiin koranm .. ı 
içia ihmal kabul etmez 
bir:kudret oldaiu~u tebaraz 
ettirmek içindir. tıdd~th alkıı 
lar büd~e müzakeresinin IO• 

nunda reyia izi verirken bu re 
yın hükumet içia bir itimat 
vesilesi olduj uaa bu ıene 
bilhassa kaydetme:k iıtiyoram 
bundan maksadım btiyük •ec 
liıin bütün hadis eler kart ııa 
da keıia üıtiia iradeıiai can 
(andırmak ıçıa bir veaile 
Yeı mek bük um eti içerıi•tle 
bulaad~iumuz ienit b ;adiHler 
içiqde ta.zd itimadınızla ye•i 
den tecbiz etmek içia hesap 
vermektir arkadaılar bütçe 
için nreceiiniz reyler hiiku 
met için bir itimat reyi oltlıı 
tunu naz.arı itibar• almanı~ 
la:ı.mdtr. •iirekli alkı,lar 6a11 
dan •onra r eye marocaat 
edilmi, ue bütf• 305 ue meo 
cudan iıtifakile kaba[ edilmiı 
tir. Baıbakan lımc t lnön6 
tekrar lıürıüye ge/erelı kam• 
tayın· yilıHk itimaılına teıelı 
kür •'erek. dem;ıtirlti büyılk 
millet mecli•inin kaooetli ira 
deıi memleketin ilerlemHİ 
rçın "!'1 kuooetli munettir 
Hükumeti 6• •uretle teıoilı 
etmek lıitf•nda balunayorsa-
nuz. Htikamıt ba itimatlın ıza 
layık olmaya çalcıacalı 
oe daima ma~a/aeretinize 
muhtaç olacalıtır. Bu kıymeC 
li mü%alaeretini~in ıimrliye 
ltadar olciufa gibi bant/an 
ıonrade eıirlıemiyecelı o[,.,.a 
nı:ı arzu ettitini~ wi6i 6aıarıl 
makta olan iılerin af iyan de 
tahalıiluk edecıiinJcn •mi11 
o/gbilirıiniz, 

E•zurum [Huıuıt muhabi-
rimizden] - Ü çüncü umumi 
müfettiı Tahıin Uzer mubtehf 
it ler hakkında bana ıu beya· 
a lt ta b"lundu: 

« = Pek yakında Erzurum 
cı hetiaden Erzincan• doiru 
ıimendifer iaşıabna bıtlaua· 
caktır yapıya aid bir çok 
malzeme Tra bzona çıkmıı 
Ye Atkaleye ıöıaderilmekte 
bulunmuıtur. 

Sarıkamıı battıouı t imdi 
lik takviyeaile iktıfa edilecek 
Ye Erıuam ErıincaD trea 
hıttıaın ikmali•dea ıo?ıra 

bu hattaa ienit batta tahvili 
ae bıılanacaktır. 

Atitiirkiin Erzurum ş ıbi· 

kalarındaa ilk yükaelttiii iıtik 
lil 11daataıa makesi oiaa bu 
fCbirde fene ODUD yü !ıaek 
emjf ve arzularile büt~n do 
iunaa 111illanması ve ıealen 
meai eaaılaranı kuruyoıuz önü 
müıdeki plialar proj eler, ma· 
ketler yeat Erzurum malaalle 
ıiaia nerede ve ne yolda ya· 
pılacaiıaı a-öıteriyor. Y eııi 
Erzurum doiu ilinin irfaa 
merkezi olıcak te çok yakıa 
timendıferia bıj'lanm111 ve 
iran tranıitiaia eıki hareket 
• • faaliyetine baılamaaı üze•i 
ae ayai cıalı iktiaadi bir 
memleket haline ~arecektir. 
Erzaraalular baaa liyıktar. 

/RAN TRANSiT YOLU 
N•fıa vekaleti ba yd İ raa 

traaıit yolunun dojuya düıea 
luımıada aakdi maddi büyük 
fedaka rlıklar yapmaktadır. 
mGfettitlik refakatiade kuvvet 
ii bir fen beytti vardır. Trab 
zoadaa iraa ıınm olan Gürel 
bal•i• kadar bu iktiaad yo'a 
ıoababarda tamamlaamıt bir 
bale rirecektir. 

Trabıoa iraa traaıit yolu 
it~ en ön pliaa alıamıı o'up 
aafia vekileti ba aeae devlet 
demiryoUmrı aizamatıaa tevfi 
kaa bir tecıube •e bııianııç 
olmak üzere 1 ra bıoadan ba 
c1udaaa kadar .aanta11m oto · 
büı aeniıleri itletecektir. Fa· 
kat, bu iabisar ıekliade ol· 
mıyacakbr. 

Kanaatime ıör,. buıünüa 
mevzuu olan İran transit iti· 
daha ziyade iki devlet itici r. 
Her iki devlet baakaai birlete 
rek aralaraada ya ıabıiyt t 
maaıyiyeyi bıiı müme11iller · 
dea veya anonim halinde 
aermayeciarlardaa mürekkep 
bir thket yaparak bu ea mü· 
laim İfİ laer iki memleket 
•eaafii ticariye Ye ikti11diye 
•iae aı6re temin edilebilir. 

Aakaraya yeni relen eald 
tebri-9 Yaliıi Mahmut Hannı 
Trabıoa:-da ılylediklerino gö · 
re lraa deYletide yukarıda 
ıöylediiim fikir ye kanaatı 
bealemektedir. 

Buau bir ideal olarak öte· 
denberi beaimıiyea İran bü 
ytık elçıı!de bu davayı tahık• 
kak eltirmf'ie çılııacıiını 
beyan ett!iine · ıöre iran 
lr••ıit me1tle•iaia bılli arife 

ıiade bulduzumuzu ıöyliyebi· 
l i rıı..a . 

ltdırda açılacak pamulıla 
Dokuma fabrika•• 

lldiaad vekili Celil Bayarıa 
- bimmetile lidırda bir pam11k 

lu bez dokuma f ıtbrikuınıa 
iat•'"ı t ekarrilr etmiı Ye mü· 
tettişhiimiz de bu huauıtaki 
mütP.leaaıaı bildirmiıtir, 

Yapı lacak cliter ;,/er 
Maarif Yekileti Erzara• 

Ye Trabıonda hirer kıı ıaa'at 
mektebi a çacaklar. 

i..:arata harita grapa ite 
bıılamııhr E"T ıurunı g rupada 
bir iH güne kadar itP bıt ı· 
ytJc ... !.r, Hkö nce yeai Erzara· 
mun haritaaını pliuını ıözü 
luüo de tutacaktır. 

Doiuaua ıu ve elektrik 
it leri net iceye dogru yürümak 
tedir. Y a lu ada baılıy•c-i• z 
Tortun şelileıinden iıtifade 
etme" keyfiyeti iktiaat Yeki 
letit İ 'l bü ün Türkiye içi• 
auırladıil Elektrik p roj ~eri 
a ia araı11ada •e ea baıındadır 

TralJıondaki aümüae bıa• 
taneai11e ait anılar aynlmif 
Ye t e• el ablmaaı iti fiiD çer-
çen.ai içine g ir•ittir. 

Buyült baı '>ıkaaıa doia 
ıeyabatauru tarihi izi ve eaeri 
elaa ba f•1dala iubetli •• 
bayır la itler ba Jd içia içli• 
cii u.aumi müfettitliiin proj'· 
ramını teıkil eder. 

Araıta ıerdarahat banjı 
da belk i bu yıl tatbikat ala· 
Dana geçecektir. 

Erzurum ve muhitiae ba 
yıl bir kaç milyon lira rire· 
cek .,., bu para doj'a illeri 
ikti1adiyatını oldukça ıeaiıle 
tecek •obıllu rofa b Yerec~k 
tir. Doiuda zarraa hayli to· 
humluk Yerilmiıtir, F eyisli 
yaimurlar fi.rdüiiaiı feyzii 
bereketi müjdelemektedir. 
Her halde 9:i6 yıla doi•da 
bereket faaliyet Yo ilerileme 
yılıdır. 

Erıuramda bitüa ıarkıa 
irfaa eyJidlarıaı tat•ia ede· 
cek rlaliik bir razet. çıkara) 
m111 mefkuremiz arnaıadatlır. 

Tra b ıoıa Hmanı En•ru• 
ıimendiferi Ye iraa Traaait 
yolu muelui baıbakaaımızıa 
adeta bir ıdeali eldui•adaa 
bunların h~pıiain ltirer birer 
meydana relmcıi bükümeti 
cu 'llhcniyelimiz iç 'a kati bir 
daTadır. 

Maarif zaraat ikti11cl sılı· 
bat ve aafia ceplaeaiadea ya• 
pılmaaı tekarr&r ede11 bayii 
itlerim iı YarJir Doj'uda ıılı· 
bat menuu üzerinden vekil 
R~fill Saydaaıa proir•ma 2'İ. 
rea teıebbüıieri teıekkilro 1,. yandır. 

B:ııoakan ıeyahıtinden · 
ıonra hükümeb merkeıiy~nin 
Doğu iç in çizdiıi priramıaı 
yerinde ve deierinde tatbik 
edeceiimden emin olarak ıe· 
viıaç liyim . Bir idarecı içia be• 
daa büyük aıülrlfat olamaz•, 

CUMHURiYET 



Sayfa 2 

RECEP PEKER 

Ve nih yat bu iki unsurun 
milli gidişte slir~ti bozu 
cu teairleriai kıymet e kuv· 
vetten bu ısaretle düşünmüş 
olduk. Biz, inkılabımızda 
ekonGmik liber liz.m suisti a· 
lirıin bu hürriyet inkılabının 
aerbeıt ticarete tatbikınin 
ten• neticelerinin yurdumuzda 
talıribat yapmuın meydan 
'f'ermemui için lazım gelen 
fiirmiilleri ve prensıbleri önce 
den k ul ettik 

Parlamart rizmin bu çar· -
pışmad muhtelif p rtilerin 
her birini her t raf çeken 
tatbikatınd il ~~ ta rib tın· 
daD türkiye büyük miJJet ec 
liıiniD husu.si çalışn:ıa tarzı ile 
yeni de't'leti uuk bulu durduk 
BiZ BiZE BENZERiZ 1 

Bizim inkıliibımı.1 biç bir 
b kımdmn kopye değJJdir orji 
naldır. Bu njimin baş kurucu 
ıu ve Cu buriyet halk p rti 
sinin önderi bunu çek kıs 
olarak aöyl miştir Devlet ku· 
romuna ıd bir ana ıneıele 
koauıulurken biri kendiıine. 
ıuah ıordu:" ... Ba böyle m 
biz kime benziyoruz ? ,, 

Atatürk şu cevabı verdi : 
"=Biı, ltize bcnzeri21..,, 
Bu kısa cevabda benim 

uıaa uzadıya anlratmak iste 
diii• devlet rtjimillde kepya 
almanın ıöıte1'cek ne derin 
bir anlatıı deieri vardır. 

Bh:im yurdumuzd her 
türlü hürriyet inlulibını ta· 
bakk11k sayılan yerlerdeki hür 
riyetten hiç bir suretle az 
deiildir mtmlekctte yurttaş 
bu hüniyetın bütün ııımeUcrı 
nde11 iıtıf de eder bugünkü 
kanunlarm çızi:ılerı ıçıude ça 
hım ak f rtıJe tıc ret ıerbes. 
tar bızım meuueketımizde her 
haniİ bir ermaye 1ıorm 1 ol 
mak yani isti marcı olmam k 
ve yazma yaıııına topl oma 
vicdan i:'CZme ev mütb iyet ye 
§:azan a haklara ve bütün 
meıunıyetler idea! olarak 
ondA düoyaaın en yüksek hür 
riycti v rdır denen hır yurd-
dao ekıik ofmıyar k mevcud 
dur. 
~Bütün bunlar raimen bizim 
yaıadığımız devıio mtcburi 
kıldı~•. v~ııyet içi de dıkk .. t 
h ıoıumuz i.Çık ve uy nık 
bulanmak mecb~riyetindeyiz 

Memleket uıusal bırhk de 
di&imiz büyük ıaıb:>ı ve sev 
dirip sarıcı bub r içinde em. 
nıyct ettığı hu ujımın emrıa 

de iıtikbQle do2ru gidiyor 
halk • mına her şey temin 
edilmiı bulucm .. kJa beraber 
bütün mcvcudıyeUetın ana 
temeli olan inkılap ve ısti la 
lin içinde bütün ) urttaıl t 
kendjierini mesud edecek 
bütün şutları hul bılirler. 

Sınıf inkılaplarını buod n 
ıonraki derate takip ed ceğiz 

Yenlhab ş 
hükumeti 
Ankara - Garbi b b . t d fŞll• 

an a goreaiu şımali garbisin 
d.e. D_tguıun gale şeflerinden 
bırının kral ilin cd"Id· •. 
bu tefin m iyetind: Dıgı ve 

. eguıun 
aıkerlcrınden beş bin k .. 1.k 
b. k 1 11 
ır uvvet buJunduju londr 

dıD ~ildirjliyor. 

iZi 
rg . 

1 
Ağuıtoaun ekizinde Tak 

aım bahceainJe Kız.rlay cemi· , 
yeti tor~fındanba senede ter· 
ı;p edilecık K~rme•Je diğer 

bir çok gösteriler ve e)lr.nce· 
lerclen başka birde beynel 
milel bir bebek , kakla ve 
manken sergisi açılccoi;ı ha 
ber alınmrştır . 

Bu aergicle muht lif t p 
ve kıyafı tleri tem•il eden 
sanatkarane hazırlanmış be-
bekler te,hir edrlr.ceiti gibi 
ayrıca h •r türlü salon bebe· 
kleri ve k:ı,rikatörr'ze edilmi, 
tiplt!rde bebeklerde bu'una. 
cakdır • 

Ôğrenditimiz.e gö e bu 
~ergiye bo) u aeksen aanti· 
metroyu gc~meyen ve her 
f ür/ü malz.em~den yopılmrı 

bebek ve mankelerle her İ&· 

teycn iıtirak t?debilecek be-
bek ve mankenler aras.nda 
yapılacak müaabakada kaz.2· 
na:ılara yüknk mıktarJa 

para ikramiyui dağltıltıcak· 

tır. Masabakada juri oaz.ife· 
•İnİ memleketimiz.in tanınmıı 
ıanatkarlarınJan ibaret olan 
bir heyet ifa edtcekdir . 

l u heyet Be') oğlu ahşGm 
kız saat mektebi müdürü 
bayan Ayıe ; bayan Melek 
ve bayan Bakiye ile Erturol 
&fuh in , Burhan Ümit , Ra. 
miz. , Cemal Nadır , Miifit , 
Mithat uc günterden mürek· 
k~p bulunmaktadır . 

Okarlarımı:zdan aergiye 
iştirak etmek iıtiyenlerin kı· 

z.ılay cemi;ydi emin önü ka· 
z.aıından her türlü malumat 
alabilecek/ ri bize bildirilm;ı 
tir . 

(YENIYOL) 

Gürcist&nda 
Limon , Portakal 

ağaçlan 
Gürcistan Sol)yet hüku · 

meti , Acaristan , Abaz.idon 
ile Gürciatanın diğer cenup 
lusımlnrının aahil mıntaha

larında köylülerin mecburi 
surdte limon portakal ve 
mandalina a~açları dikmele 
rtni kararla9tırılm•ıtır . 

Bu mır: takalar da her köy 
/ü , yerine göre , en Oftıfı , 
25 ilô 40 oğaf dikecektir. 

Bu yıl içinde dikilen oğaç· 
/ar 104 hektar vüıatında 
o/ocaktır . 

Önümüz.deki b"' yıl içinde 
üzerine limo:a po·takal ve 
mandalina aiacları dikilecek 
arazı mıh.tarı 6 bin hektarı 
bulacaktır. 

En faz.la mı•tarda f'kmc 
ameliyeai J 940 da yapılacak 
ve bu yıl 2500 den faz.la 
hekt,~ra limon ,:,artakal atnc , 
tarı dikilecd.tir. 
Hü~ümet, ba iı için köylüye 

cok uzun vadeli lıredi aca· • • 
caktır. 

\'eni bulunan 
.Elyazisi kıtapla 
Giırci•tan tarihı ve kül· 

türü ite alakadar uki Türk· 
fe, arapca ve farıça eıt:rleri 
bulup toplamalı üzere orta 
oayantn bir çok ıehirlerinde 

yapılan ara ıtır malar netice-
aıncie 1000 e ya/tın 6ayet 
kıymetli kiıcp ıoplanmıştır. 

Ba )'az.ma kitaplar , ıiir 
oe edebiye.ta, tarihe , tıbba , 
heyete ve felaefeyc aittir , 
bunların arasında bilhaua 
cok büyük 1 bir kıymeti haız , 
olaalar , Iran ıairi Hafız'ın 

bir elyoz.ıst , onuncu yüz.yıl 
arap tariçut tabari'nin e. eri 
nin bazı kı•imlarr ue ondör· 
düncü yüz.yıla ait tıp hakkın 
da bir irae elyaz.maaıdır. 

Gençle iç·n yer 
y zı müsabakası 

ayırıyor, 

açıyoruz, .. 
Yakında gü?delik Gençler için Sütunlar 
Çıkacak Ynı~oldo ayıracak 

;yeni · .,,eıııcn ue veti,mekte olan u•tıdotları, tanıyacak, t.mıta -
cak, gent; kalemler ara11nda yaz;ı miıaabakaforı at;acak, en 
güze! yaz.anların ')'Dz.ılarını h!rgün ıençler kö,eıinde neşrede • 
cek, ıenç i tidatlarla fOk meıgal ve altikadar olacak, yetiı • 
melerınc hi2met edeceriz. 

Genç kalemler Yazı mu·· s~ba kası 
arGsında afacoğımız. a 
Hıkaye ma•abaflc.ısıfo başlıyacuk, alcca~ımız yoz.ılnr ince bir 
dikkatle BCfıfrcek, üpincıiye kadar kaz.ananların hıhayeleri 

Genç Ko·· ş sı· n.de rıe!redil.ecek ve bu ıaretle hikôye 
l e r musabakaamda Ac 2' r.c r. tc ı n 
yaz.d ırını daıma iatey~cek ve belıleyecegiz. Ş mdrden 1ıençleri 
mıze tavsıiye ediyoruz : Birer hikaye ho:zırıa•mlar. hckciyeler 
ok uzun olmamalı. Yeni) oı'an bir buçak siitunanu gefmeme~ 
dir. Hılui.)e mü•abaka•ına gir1.cck olan )'CZ.tio.r hcı:r.ira 
nın birinci l[Üniınd n itibaren nıhayet bir haf ta ıt;inde idare • 
hanemize gönderi/mi, olacak.dır, 

Ta iatanbula kudar gençlerimizden aldığ,mız. mektuplarda 
" Yeniyol ,, ciu genfler içın yer ayrclmo11 rıca edilrncl.tedır 
Haftada ikı gün pkan gcı:ıetemi:r.de gençlerimizin hu haklı iai 
teklerini yerine gdir mck imkanını bulamı)orauk. Günde/ık 
' Y: nİ)ol ,, da gem;lerimizin h• arz.u ve ihtiy.ac;larına karıı • 
layacoiımızdan ötürü ıimdici•n fOk derın bir hoz cluya~oraz.. 

Yeni 
. 

neşrıya 

1 AB V KİTAPCILIK 
Mecmua•ıntn 10 ncu tayııı nefi• olarak fılıınııtır. 
Pek güz.el yazılarla agJu olan_bu mecmuayı ohuyucaları· 

mıza ıaıa ye ederiz , 
0

TAP VE İTA CILIK mecmua~i 
memleketimizin yegane kitap ve knapcılıktan ha. 
his bir mecnıuasıdır . 

lıitditi,;.iz.e ııöre 
lıolekıiyoncularınıda 
bir adım ileri 6itmiı 

11 inci ıayıdan itibaren mecmua pul 
alfıkadar ~ficce/ı. >''uıları oe rHimleriyle 
olacaktır. 

(--......,,.-- . --......--:-, 
\ V Ş Ti ) 

1 E~bi~~~I!~~~ 1 
( Yn: Durmuş Tü,.kmenoğ/u l 
\._ ( 26 )_ _) 

F k t k tiyea onu tulim 
edeceğ m • 

- Fakat rica ederim 
dc.ndim, 

- Buuun için biç bir em 
rinizi diol~yemem ye mıuızal · 

Ja bir daha sevgili .lıöpeğinize 
tecavüz ederse, yahut de bir 
deh~ sizi böıle meraklsodnır 
ta .. Her şeye r zıyı :n, fakat 
si2i böyle muzhip ve h lecan · 
Jı iÖtmeğe sla, .. 

Sedat ay•kla.rınan ucun;ı 
b <11r&k o iaya döndü kahW:a 
balarla gülmem~k için elile 
aozını kapayordt. odaya gir • 
diii zaman: 

- Sedatciğ'm, dedi, sen 
benim bu köpeği s1lın alıı·mı 
hiç boş görmedin. ben ıen 
mütesir etmek iate em. 011 un 
için oııu şimdi sdıve1<ceğ m. 

Sedat enu omu2undi12 sar 
ıar;.k gülüyordu . 

- Kendine gel komedya 
yı bana da mı oyaayornua ? 
Bir taş da birkaç kuş l öyle ... 

Sea olanı biteni iııtt n 
mi ? 

işittim. fakat hikmetini 
anlamak zam nı • gcadi. ışaiı 
k Uaki komşumuz .. nef.s bir 
şey mavi gözler, kumral u~lar, 
bir vücut bir eJler •ar ki t ı 

vire ııimaz .. bula.a "hm ma· 
nı ite lökmın hekimin ye 
dedia'i... 

Ne vakittenberi oaunl 
görüşmek isteyordum. nıhayet 
bugüa muvaff k olabildim .• 
H y allah senden rnzı o ' ıun, 

( fotı ) liöp ği okşamak için 
y aına yaklaşmıştı. bQynn 
yediden day k yiyeceiini zan 
nederek acı acı • baiırmaya 
başlamıştı. 

Yılmaz gülerek : 
- Korkm be.,. ıen aahi· 

den hayvansın. ış;ığıdaki da 
yak Ş"'kadandı. len mühimce 
bir mükafata istıbkak keabet 
tin. dur biraz bekle, dedi. 

Sedat iktisat olıun diye 
kşam ycmeiine aakladıiı bir 

111 ıucuk parç ıınt foksun 
kocaman aiz.ına attı. ertesi 
aabah Sed t ışine g;tmek için 
geyioiyordu. Yatmaz y takta 
gözlerini aüdı : 

- B~na bak Sedat. elbi 
nlerini bana bırak da bugün 
benimkılerini giy. 

- Sebeb ? 
- Seninkiler benimkiler· 

den daha yenice ondan .. ben 
bugün komıumuzu ziyarete 
gıdecciim. elbııeleri becayiı 

ederken 1eleiıoin cebinde de 
beş on kuruş uauturun mem · 
nun kahr,m. ,Haydi çabuk ol. 
gürültü etme. daha uykumu 
alamadım .• 

Sedat akıam eve geldiii 
z man Y1lm z sordu : 

- Naaıl komıuyu Zİjarete 
aittin mi ? 

- Evet. dün bllyilk bir . 
heyecan i'eçirdiii içia bu sıe 
ce rahatsız 'olmasından 
korkdu&umu, hatırını ıorma 
ğa ıeldiğimi ıöyledim .. pek 
memnun oldu .. 

- Ara11 var -

ic.lg1ltf"renin eski mısir 
k!>mseri 

AnK.ara - Seyahat mak 
s dile iıtan b la gelen ingjlte 
•enin -ak! mısır fevke la df" 
ko nisar{ ve Jordlar kamıırvs1 
arr s uda lord Joyd d:~n Ata-
türk bu f ından kı:a bul edilm;ş 
tiı. 

sa dık . .; . 
ıgı 

Defterdar J 'k tan 
Sürmene ku:~sı oa Jir 

m 1'1Şh maliye sandık eminliS?i 
aç im ştır. Askerliğini yapm ş 
orta mektep mezuahırındc n 
istekli olanların 2 bazirc.n 
9:6 tarih ne kadar defterdar. 
Jığa muracaatlı..rı 

Eşya sat ş 
tırması 

Defterdar hktan 
Postahane k rşıı;ıoda hczı 

nei maliyeye ait depod mev 
cut mübtelif eşyalar 10 6 936 
çarfamba günü sa t 14 de 
pt!şin pısra ıle açık artırma 

ıorctile aahlacai'ındc.n talıp 
olanların ~ österilen sıatta 

hazır bulunmaları, 1 - 4 

İLA 
Trabzon Noterliiine 

H li tesviyede bulunan 
mefsuh baci ali hafız zade 
mabduml ra kollektıf ıirketi · 
ain tasviye mcmurlarandan 
olan beo.zirdcvazıül imzaladan 
ve ıcrilderdt!n mehmct ıal.h 
tasfıye memurluiuadan ayrıl 

maklıi•m dolayısile evvelce 
intihap olun n çolak oilu ıe 
libattin ile birlıkte çGhşm k 
üzere bu kerre biz ıerikler 
bil ittifak bu kere şirin h, tun 
m11hallesioden b ci halil a&"a 
oğlu halilide t ıfiye memuru 
intibap eylediiimiıin.sıcillitica 
rete tebli{rini ve razete ile 
ilanın• dileriz. 

Hali ı sviyede bulunan 
mef11.1f bacı &li hôfJz zade 
mahdumları kollekt f şirkdi 
şerikleri 
i'orabim f hri Mehmet ulib 

Bu Beyanname sureti da· 
irede hıfz otunan aslın~ muta 
bik olmak bilt ıdik trabzonda 
Yenıyol g zeteıiJe teblii' 
olunur. 

Kırallk hane 
Fcuke/ade nezareti haiz 

mükem'11el bir harıe z.cytünlük 
ıohagında ve dilfler bir hane 
hacıkaaım mahalle.inde ica· 
ra verilecektir. Elektrik ıen· 
uirati ue ıuları vardır taltp· 
lerin dede otlu Sami o• 
Hamiye moracaatları .. 

Ac le sathk -magaza 
Çuıı caddesinde Andelip 

Tuhafıye maiaıasıa'a bitiıik 
129 numaralı maf;aza acele 
sathktır. Alm1ık isteyenlerin 
Yeni yol baaımevine muracıat. 
ları •• 
------~-----------...~A_, 

Zayi ~lühür ,!J 

14 4 936 tarihinde lıim 

mühürümü zayi ettim yeni ini 
yaphracıjımdan ıayinin hilk· 
mü yoktur, 

Çömlekçide Kara deni; 
Oteli müdürü A l n 



2 ve 20 kom r m 

lıgın fıl'!"s 

·-
Trabzon icr d resi en· 

den: 
Açık t r ıl p r ya 

Çevrikce k g.:ayri menlıu un ne 
old t ğu : 

T apu 1an t nmtız 927 ta 
rih ve 5 u 'nara• d ı koyit• 
l i iıke/e be ı nda uzun bir 

' koridor ıa bır ola, küçü~ 
bir taılık ö ünde .iıc;ük boğ· 
f• ve ıarnrc iki ci k' tta kü• • çük bır ıofa ve beş oda ve 
b" op tucıı ,.yı müıt mil bır 
bop oıef 

Tamamının muh'lmmen 
kryrneti 
2000 lıra 
Bu otelde .ıo c ·u U'1 h uesi . . V c: y in t pu un avm ta· 
rıh ve 54 r. umaıaıında ka 
J'ıclıbalt k t ta ekmek faıu a 
Ve hamurhane, ud katta bir 
oda uııluk ı.e bir oJa 
auuı J bö ü nıüı oldu~a lıalde 

İfbu f uru un t .. m m.ı.a mu 
hammen kıym tı .ıUOO lıra 
Ve bu f ur unda t. r unun 
hioui • 

Artırmacm y p l' c ğı yer 
2Ürı saat icr d re n c oda 
•ınd 30·6·9_6 p - rtesı guı:.ü 
ıaaL 1-12 de 

1 işbu g yri kl lan 
3 -5 9 6 

r o 936 :.60 
aıtırma ş r 
tarihinden it 
ı:o rle Tr ·o 
kıta beti n mua 
da herkcs·n 

ko rm 

10 . m ını arayınız 

z il ol nl r· 
ııt y D 

}e ve 936 
r s l m muri· 

yet~jıe mu c t etmlıdır. 

'2.-A tn aya işfoak için 
yukarda yazılı kıymetin yüz 
d• yedi tuç.uk D s tir,de 
p y v ya iL ı l bir b n k nın 
teminat mektu u t vdi edıle 
cektir. 124 

3 ıpt1t .. k s hı i 1 c lı 
JarlJl diger ak darlnrın ve 
irtıf.k hakkı sah plerinın g y 
ri menkul uze ın eki h kları 
cı husuııle taiz ve m suıfa 
dair olan iddı 1 ~ıLı 'ş • u ilan 
tnrib.ndcn iti bar y' mi g j 11 

iç'nde evrakı lliUs ıt leni bir 
Jıkt m muriy t z. bııdırme 
leri ıc p ed r A .. i h.Jde 
b. 1 lor1 tapu a c ,;le s bıt ol 
madık~a satış· bed hun p y 
laşmasiodan b ç kalırlar 

4-Gösteriıen gu de nrbr 
mny.a ış\.ır k ecıecl rllrma 
şartoames i o l ş ve luıüm 
lü m lu 'D t im ş ve bunları 
t mam n kabul e m'ş ad ve 
oluourl r · 

5 T yın e lt.n Zam .. nda 
ç d f b ğrıl 

çok aJt:ra 
c k artırma 

kıymetin 
bulmı;z 

. l 
[YENIYOl) 3 Sayfa 

Gayri menkul . 
artırma rlanı rcar 

ıa l le~\ sokaği nevı m,no, 1 senelik icarı 'I', 
Lira 

• 1 d 
ıneydani şarki oda 594 36 Rus ı"' rn er paş1 

' )) )) 602 4o 
I~ ' 1 Go1o oğlu 35 60 1 a maii'aza mu badi b 

' 1 39 5o 
1 ' ' )) 

' 37 loo 
1 

' Saıaf ' 3 82 
1 J,a-.una ğa uzun sokak dükkau 23 2> 1 

' )) )) 24. 18 
1 

' )) )) 25 18 ' )) )) 26 18 
E \ak sıra mağazalar 144 120 1 

ma~aza ermeni 
~F ERDARLIKTAN 
Yukarıda evs fı y~ zılı g .. yri menku1atın 

tal'p o1 nl rın yüzde yedi buçuk di !>0zitolarile 
topl n cuk l·o :n i s youaımu,.acaatları, 

bire" senelik ir.arluı artırmaya 
5·6 936 cuma 2ücü saat 14 de 

2 - 4 

çıkarılmııtır 
d~fterdarlıkta 

Pazarhkla Gayri menkul sat ıs il ani • 

Mahallesi 
Kıymr·ti muhammesi 

sokatt-t . L. T. nevı m.n. o 
169 Ayafllbo TeHi tahva 4o m.m. arsa 2o mübadil ./ 

it.,k~n der p?. şa k .bayan oğlu 150 >> )) 445 5o )) 

kcnıerkaya Aya~otiri 19 » » 77 2o . 
ermeoı 

)) şeker fahrikası arn.24h.dc:-7hs.126 15 nıübadil 
200 m.m.~rsa 12 i 75 . )) )) 

ermenı 

DEFTEROARLIK'l''AN 
Yukarıda c, safi yazıh gayri ınenkulfitın miilkiyetlerı sa tılmak iizre 25 6-

936 tar~lıine kadar pazarlığla satdacağından taJip olanlarıu defterdarliğa mu• 
, acaa1 ları 

' Gayri menkul satış temdiai il ani 
Mahallesi sokaği ttevi m.n 

Kiymeti muhammenesi 
L ·ra T. 

iskender pasa kizil toprak hane nisfi 553 
» mektep geçiki haaap hane 413 

krınerkaya kilise çıkmazı » 72 
)) )) )) 

' 1 ' DEFTERDAF~LıK TAN 

73 
75 

400 
3o 

200 
300 
200 

E. 
mu had il 

» 
1 
1 

Yukarida evsafı yazilı gayri menkuJaun mülkiyetleri p~ş;n para ile eatil• 
mak üzre 5·6·9d6 tarihine temdit edilmiştır tahp olanların )Ü,,de 7,5 dij>ozto 
laıi le defterdadikia toplanacc:k komisyonJ muracaatlari. 

ıartile en çok artırana ihale 
e clilir Böylr. bir bedel edilmez 
ihıle yapdamaz ve satış talt bi 
düıer, 

6- Gayrı menkul kendi 
ıine ibale olunan kimıe der· 
bıl Teya ver.ilen mühlet ıçıa 
de parayı vermezse ihıle 
kararı fesho!uaarak k~ndiıin 

den eTvel en yüksek teklifte 
buluca11 kimıe arzetmiı oldu 
iu bedelle almaj'a razı olursa 
ona rnı olmaz veya bulun 

rıh~ e.~ t;ok artırana ibale 
edılır illi ihale ararındaki fark 
ve geçen ıünler için' yüzde 
beıten hesap olu11acak faiz 
v~ diiv zararlar ayrrca bük" 
me hıcet kalmakıızln memu~ 
riyetimizce alıcıdan tabıil • 
olunur. madde 133 

----------~ ~..::.:..:..:.::~~=--_..;,--~~-

bulunupta bedel bunların o 
gayri menkul ıle temin edil · 
mif al&c;ak larının mecmuuadan 
fızlaya ç,kmazu ençok artıra 
nın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma onbeıgün daha 
temdit ve on beıiaci iÜaü e>l · 
an 14 ·1· 936 aali günü 
aya i saatta yapılacak artırma 
da bedeli s Ut iıteyenin ala 
c 1ğına rucbaoi olan diier ala 
c klılıuın o i ayri menkul ile 
t emin edilmiı alacakları mec· 
muundan fazlaya çıkmak ---

mazaa hemen hemen on laeı 
iÜD müddetle ırhrmaya çıka 

Sir ev yukarıda ıösterilea 
30 - 6 - 136 tarihinde trab. 
zon icra daireaden oda 
ıında iıbu ilin ve eöıterilea 
utırma ıartaamui daireai11 
de nblacaiı ili olunur. 

M 
UT 

kerin Tal hi 

Kaba mu mele i dl oc'yi 
Coaıerıhk ve al cenap'ığınız 
il~ unutmak iıt'yoraunnz. Li 
kın bu dı lenc'yi kim unudabi 
lir Hyın bayan, gerç · ı daka 
Y• pa bilirslniz ancak ne niyet· 
le Y•Piı 21aı z.1 bilmeyo um. \bu 
lıea b.-.yan F r .&DZ ı' aya kaıb • 
•eı:ıu uzatıyor) kanımı daha 
ziyade heyecana ~e1irmek mi 
iıteyouunuz ? içmem (Froy • 
lan kahveyi g eri çekerek 
Ye Franıızın şiveı ııi tatbik 
taklit ederek ) Parbleu eter 
ıize burada h izmette bnluna 
•ız11m. Tabii buluaamıı 

ç pko 1 r e s f ıcr ~öıl e 
başıboş şurnda burudıı dol:. • 
şırlar. 

Froyl n - ( Souk kanlı 
ve düşüacelı kilıvc.ıini içer • 
k en ) kız n e~ i n:s uları 
çok eyi n lı} o sun ; Lakin 
n . v kıt feoa Luylul rı da 
öğreneceks n ? onl r da in • 
ı 1ndJ lar hem de go ü dükle• 
ri kadar fen d K llerdir. 

Y l z o l ı eyi tar .. fla· 
rını aram lı b u.m z nnJma 
kalırsa bu Fransız kibirh ol • 
m ktan b şka bır şey deiil • 
dır, ıırf i ururundan dola71 

kendisini hilekir bir oyuncu 
yapıyor. benimle ortak olraak 
istcm;yor. isteseydi puaya 
teşekkür etmezdi. Delki de 
bu para ile müteb•kı kü~ük 
b1>rçlarını ödeyecektir. ödeyim 
;>e r hd ve ıdareli yaıar ve 
hıç de oyunu aklına detirmez 
er er böyle ise bırak frau11zı 

tekrar i elip bizden para al • 
ıın Sevgili Franz'ska (fincanı 
veriyo') Bunu kaldır 1 LAkin 
t elbaym fimdiee kadar burada 
bulunm•lıydı deiil mi ? 

Fıanziıka - - Hıyır ~•ayın 
bayan, ben ne fena inaanlar 
ne de iyi insanları t .ınayıemam 
n~ de eyi insanların fena ci· 
hetlerıaı. 

Fıoylau -Galiba geliyor? 
Franz ıka - Biraz g~k 

miı olmalıdır. ı iz hep onu 
düıünüyonunuz bep onu. o 
en eyi adamı lakin hem de 
biraz mairurdnr di1e tidcietle 

alay edi.<'o·ıunuz deiil mi ? 
Froylan - Sen yine ben 

onu kızdırı c iımı aklına ıeti 
r;yorıun. ıas ben bir defa 
oaua içia öyle bir ıey iıtiyo 

rum. benim ~aeıemi ~ozma. 
ıen koauıup karar verdiiimiz 
ıeyleri icra fotmiyonun ben 
timdi ıeni yine 011uala yalaız 
bırakmak iıtiyorum , ıonra 
h•h timdi ıcliyor. 

4 üncü görünüş 
Verner ( ıert bir nziyette 
bir biıme~ içia içeri ririyor ) 
F ıoylan ve F ranziıka. 

Franziıka - Hıyar bay 
binbııı dejil onun ıevrili 
yaveri. 

F roylan - Sevıili yaver 
ıözünd" ki ıevrili kime ait' ? 

Fraaziıka - Sayın bayın 
beni bu ıdımııı yanında mah· 
cup etmeyia:z. Veraere döııOp 
11fa gtldiaiz bay yaver bize 
ae ıetiri7011uıuı ? 

Ve1ner - ( Franziıkaya 
bakmadan Froylana do;ru 
g idivor ) bay binba11 Bara 
helm sayın bayana ya•eri •er 
ner bendeleri ile timdi bura-
da bulunacak)ar1111 bildirdi. 

Fı oylan - . keadiıi aerde 
kıldı? 

Veroer - Yiikaek zatleri 
af buyururlar biz bulandaiu· 
muz mabalden ıaat üçü çal • 
madaıa çıkdık, Likia aıkeri 
veznedarı ile konuıuyorlar 
ınzieri nihayet bu\madıiında11 
bana i111et etti ki badiıeyi 
bayana haber vereyim. 

F roylan - Peki bay J• • 
ver askeıi veznedarının b 
binb ı ş ıy& pek iyi bır fey ~Y 
l . l ıoy 
emış o mesııu temenni ed . , .. erım 

~ erner - O yle eyi feyler 
zab ıtl~re nıdiren olur ( tek 
rar ~ltme'k üzere bir vaıiy~t 
ala~ak ) yüksek zatlerinin bir 
emırlen var mı ? 

- Arkıu , 1, -



YENİVOL 
Bitüa yeniliklerine •e 

yüldeaecefıi yeai •aaraf 
·n külfetlere r•imea okua • 
mHlaı •e ~öylere kadar 
yayala111aı t e m i içi 

100 
Paraya eatılacaktır. 

Baadıa baıka 

YEN İV OL 
llia f iatlarıada da ü. 

hi• tenıilit yapmaktadır . 

İLAN 
T •P• m6clüriyelinden : 
Arıe•i zir : Şarlcan yol 

ıimalen eler• H iıımen yol 
• 0 r6en cl•r• cenabe, Küçülı 
ibrahim oi/a me/amd oer•· 
Hieri lınclı/ıılıiı ile mahcluı 
Carla 911 mdn Hnebi~. 

Şarlıan 1ol ıimalen dere 
lıı•m•n yol 6arb•n dere ce · 
11a6en kocaba •öpri•ü nıey• 
danı ile mahJuı fındılclılc 
18J8 

Y•lcartla /aut/at oe •o•afi 
yaaclı 6ir lorla .,. bir fın 
tlılalılı icara o/amct otla ita. 
•anın cetlJinJe,. intileal ••· 
retile hild Hnet olarak ta· 
•arraf ••tla ikın 324 HnHin 
Je 10 macleni r liraya maka. 
bil lıara o/amel ofla ali 01 • 

mana •alarak ltalı alaka ey· 
letlili oe mezkur )'erin ba 
ıııine icatlar ali oıman tara· 
f ıntlan 6i/a niza .,, hüsnü 
Rİ>elle laıarraf eclilmekte 
iken ali oıman .J.JS de vefa 
lele yalnız birf oflu meltmedi 
lerJ..eaip hırla • o• lındıklıtı 
6• lterre hakkı karardan na· 
mına lapaya bailQnrnaımı 

talep •)'ledifinden 68 yerler• 
aynı bir ha• i.:ldiaıı olo.nlar 
~a!•a • .. oe.iltal•rını 1 o gün 
ı~tnde tnpa dairu r:• K"'l ir· 
mel•rİ o yahut 1 ı. u l'un936 
pazar güna ıaat 11 ele m a 
lt.alline gidec~k o!an rnemara 
MÖdermeltri ilan olunur. 

Di>rt tarafı ıahibi aenet 
arosi•ile mohriut hane 100 
arıın Hnebi~ . 

Ciuera lcöyünde pehleoan 
ofallarıntlan ıüleymc.n oila 
ali poıaya öabaırnd .. n İntikal 
•aretiyle mataıarrıf balundu 
I• ayni lıi>ytl• bir bap itan• 
•İn namına lıaytl oe ı .. cili 
icra nıemarlairanca iıtenilme 
a:üı:.rin• mahallinde lohlciltat 
t•clkilı.at yapılmak üzere J 6. 
haziran 9J6 ıali 6Ünii ıaat 
11 Je mahelli mezküre 6İdi. 
lecelttir. 

Bu hane hakkında bir 
laak iddia•ında bulanan oar. 
•a l>a mütlaet üzerine/• topu 
iclareaine maracaat •yleıne· 
1•ri oeyahaı )'•umi mahaltle 
•ilerinde ••rokı müıbetel•· 
riyle ora1a ıdmeleri il4n 
!ıımır • 

, 

[ YENıYOL] 

Liman şirketi idare meclisi 
Riyasetinden 

27 Mayıı 936 tarillli mektubamuıle ae\aebi talikı bildirile• 
21 m2yiı 936 tarihindeki umumi heyet içtimaımı:ı. ticaret kaau 
• nun 370 ci •acidHiae teyfjkaa 15 laniran 936 tarihine 
müsadif pazartHİ ıüali aaat eadörtte Trab:ıea Halkevi 11lewua 
da akt edilecektir. 

işba lçtimaa işlırak edecek lai11edarların lai11e senetlerini 
tirket merkez.ine te di etmeleri •e hiıu' eriai tudi edea bi16a u• 
Jaı11edarlarıa bu içtima içia yenitlen duhuliye almal rı liıımdır. 

1 lılayiı •e 28 may11 içtimalar! içi• yerilea •ekiletaameler 
tebdil edilmedikçe müteberdir. 

Münkerat rozaa•eaİ •t•i,da yazılı maddelerden ibarettir: 
1-lduc celisi ve Mur kıp 11porlarının kıraat ve miiıakerui 
2 - Bilanço lra, ve urar lauaplarıaua mü:ı.akerui ve ida"re 

mecliıioin ibr ıl 
3-Müddetleri bttıım Balan idue meclisi ı zalr11nın yer ia.ıe 

yeaidea aza intihabı ve ücretlerinia tayini 
4 -Murakıp intihabı Ye ücretiDin taviai. 

;._;:.~----------------

rpav 
ELE ·y 

~aman eksiltmesi 
E CÜMENİNDEN 

Tanzifat hayvanlarının bit senel1k yem ihtiyaç 
ları olan 7300 kılo arpa ile 8000 kilo eamanin 
ınü~ayaası onheş gün müddetle aç1k eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 12•haıiran-936 cuma günü saat 14 
de icra edılecektir. 

istekliler~n muhammen bedel üıerioden yiizde 
yedi buçuk muvakkat teminat tutarı olatl 45 lira• 
lık makbuzhırile ticaret odasında musaddak vesi-
kalarileeayni günde encümene muracaatları ilan 
olunnr. 1-4 

Sevk edilecek jandarma 
eratının eksiltmesi 

TRAZONJANDAAMAKONAK 
KOMUTANLIGINDAN 

1 h ziran 936 gününden 31 mayıs 937 günü 
ne kadar bir sene müddcı:tle Trabzonrf.an erzarun1, 
ve erzincana sevk. edilect·k jandarma eratının nak-
li) atı açı ekıiltme euretile 30 mayıs 931 günün 
den itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko 
nulduğundan taliplilerin şartnameyi görmek üzre 
her gün konak komutanh~tna muracaatları Te 15 
haziran 936 p~zattesi gönü ıaat 14 ih11 le edileceğin 
den teminat muvakkata olarak 155 lira.,44 k.uruş 
luk vesaikle beraber kanuoı ikametkihla dua ve 
ticaret odasına kaydlı bulunduldarı&a dair Tesaik. 
le bırlik.te muracaatları ilan oıunur. 1- 4 

Eşya nakliyat eksiltmesi 
TRABZON ..JANDARMA 

Konak Komutaogındaa 
1 haziran 936 gününden itibaren 31 mayıs 

937 g•i.nüne kadar hır ıt-ne müddetle trabıondaa 
gümüşao crzurum erzincan k.emah pil ömer ağrı 
Kars van erciş kızılı dizeye ıeTk edeceCi jandar-
ma e~yaeının açck eksilt-ne !uretile 30 may4s 938 
gününden itibaren 15 gün müddetle münakasaya 
konulduğundan taliplilerin t•rtnameyi görmek iete 
yenler her gün konak komutanlığına muracaatları 
ve 15 haziran 936 pazartesi giinü saat 17 
de jandarma konak koma.tadh~ıaa teminatı muvak. 
ta olarak 470 lira 80 karu~luk vcsaikle ve kanunu 
ikametkahlarıle ve ticaret odaaında kıyitli olduk.la 
rına dair ve ika ilt. bir likte muracaatl•rı ilan 
olunnr. 1-4 

cele satıllk hane 
lakender pi a - Frenl.:hiı r mahalleaia&e kandılkaya 
ıokığında üç katlı denize karıı yoro:a kadar iotkeli 
de nezareti haiz dört oda bir matbak bir ahır Ye bıb 

çeyi mu\atdvı aumarab haae aceie aatlak t ı r. s < ı ı ' l 
ve almak iıtcyenler aemercilarde ııöncii mütekait yüz· 
bııı b y ilııaaa muracaat atmelid~r. 1 - fi 

4 Sayfa 

: tog <.·. . .. :'. ".f-. • . . . ' • • 

16 • 2000 metre 
her dalga 

16 · 2000 metre 
her dalıa 

16 - 2000 metre 
her deli• 

6 Lamba 
akümülatörlü 

N 
E 
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Çünkü: Phlhp8 
Dünya Radyo müıa 
bakalarında Daima 
biriociliii kn.a1r. 

Çünkü: phılıps 
Radyo teknik ve ua· 
sına v.kıf olanlarla ve 
en müde:kkik kimıele· 
rin kullandıklara mar· 
kadıi'. 

Cünkii: Ph1lıps 
Radyolarıni altı ay 

karıDtı eder 

Cün kü: Phıh ps 

Hoilanda ve Almanya· 
da Düayauıa en büyük 
ve eaHh Fabrikaların 
malik olup En ufak Hr 
parçasını dahi en bü-
yük bir ihtimamla ke11• 

... di L•boratuarlarında 
imal eder. 

Çünkü: phıllps 
Radyoları 

Ve buıuıile 1936 ıcneai 
modelleri yükıek iıtHyon 
ayarma keakinliii ve pek 
mü,11ir CJtomatik anti fatini 
tesirini ve ıe bek eden gelen 
müziç gürültü Ye pra:ıitler 
ıuıdurmaya mahıuı •nte · 
rü_;>~ö ·ü h1v=2ir. 

Cünkü: Phılıps 
Radyoları 

Kın, orta , uzun dalga· 
ları aynj h11111iyet ve pü· 
rüıaüı olarak intiıar ettir· 
mekle uzak memleketlerin 
önemli neıriyabnı ve musiki 
nin aheai'İDİ ıea tabii ıurette 
dinlete• dalıalar hakimidir 

Çünkü: 
Dürlü dürlü marka· 

larla Ye mı.h~hf ıiat'm 
lerle piyaaalHa dökü· 
len ekıeri Radyolar 
en muhim •e kıymetli 
aluamlarını cıh•n fÜ· 
mül PHlLIPS fabrika 
lant dan mü bayi• et· 
mekle markalarına bir 
mevki kazand11mıi• 
çalııırlar. 

Çünkü 
p hl l I p S Racl~olarc 

Aısr1n en mü1'e.mmel ve modern bir cıhaıı olup Rad. 
yodan bekle~en bütün vu ltkları ya rattıiından Pbıhpı 
Radyolarını gor'2leden baıka Radyoluın yaldızlı ıöz ye 

· tezyinlerine ldınarak Rndyo alınlar beraberlerinde ıoD· 
u:ı. bir ned mette almıt olurlar. 

HER KESE, HER KESEYE UYGUN TAKSiTLE SATIŞ 

( PHILIPS lımine benzer markalardan =en;;/) 
Trabzon o• Haualiıi Satıı Dıpoıu : 

Kabaoğlu Mehmet Nuri Aydın ,, 
• - 1 --~ • _ ... 


