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umumi müfettiş imiz 
Erzuruma gidiyo"'I r. DOÖU İLLERİMİZDE YENİ HAYAT 

Yakında her ün çıkacak olan G eldıklni g '1-,.f,.n '1eri ber tuafh bir kalk1~11H hareketi 
başlıy 0 ı ı y ın Ü yüncü Umumi Müfettişim=ı Tahsın ~zer bügü~ 
a; d 12 d e Erzuı uma h.uckf!t buyuracaklar, meruılmle teşyı \ 

YENİ .ı Sütunlarında edilecekler dır. . . . . 
Sayın umoaı i Müfett1şimixe ıyı seyahatler dıJerıx 

Sel 
Elektrik ~iı ketinin 
iki kurbanı daha 
Hazin bir cenaze 

Töreni .. 

Geçenki ıiddetli yai'mor 
neliceıiade Visara dereıi bir· 
den bire t•şmışdır. Ve o gün 
V ıaara Elektrık §İrketi nö l)et· 
ci kulubeainde buluaanlardan 
bet k.ııi kol ve bacaklarından 
yaralaamı tlar ve bunlar ara ~ 
ıında buluoa11 ıebeke moatö· 
ıl bay Hüıeyinle oğlu on üç 
J•ıında Haıaa derenin ıüıüp 
ielırdıii çamur taş ve aakaz 
altıada kal;.rak 'öımüılerdır. 

ZavaUı Hüseyiale oilunun 
ltu feci akibete maruz kaima 
ları ıehrimızdederin t~e11ürler 

uyandırmıştır • Dün ölülere 
huin bir cenaze töreni yapıl 
mııtır. lıkenderpaıı cami~ade 
Damazları kılındıktan ıonra 

önde bazın bir çerçeve içinde 
fotoirafJarı ve arka arkaya 
iİden tabutları Hasaıun oku 
d11iu iıkenderpaıa mekte9& 
hlebe1i1aia va elektrik ıoıye 
teıi mu•ar ve )ıci!eriai ve 
çok kalabalık bir c~maat küt 
lui•İn iıtuakile Boztepe kab· 
riıtanıaa iÖtürül•üı ve iÖZ 
yaıları araaıatia ebedi med • 
fealerine tevai edilmiılerciir. 
Giresoalu, çalııkaa vo iyi ah· 
llkb elan zavallı Hüaeyiaia 
aileıi ve küçük çocukları 

yardır. 
Keadılerine taziy etl•ri•i.zi 

beyan eJerke11 Eelektrik tir -
ketİli.•D de facıa kurbanlaraaın 
aile ve çocaldarıaı unutma · 
m111n1 dileriz. 

SPOR 
Spor Bayramı 

Atatürkün SimıundA ana· 
doluya ilk ay.ık bastığı 19 
•ayıı güoüoün ıpor bayramı 
olmak üzere kabul edilmesi 
ıoa •por konıreıinde deleie • 
ler tarafından teklif edilmiı 
Ye ittıfakla kabul olunmuıtur 
19 mayıs spor .. bayramı jçia 
)'urdun her tarafında timdidea 
lıaı rlıklar y•p !maktadır. Kül· 
tür Bakanlıiıoca da m~~tepli· 
ler Jimnastik şeoJiklerının 19 
•ayııta yapı1maıı teıbit olun· 
•uıtur. Şehrimiz idmaa mıD • 
lakaıı tarafaadan 19 maıyıı 
ıpor bayramı için haıırlıklara 
bıtlanmııtır. 

Trabzon nıuhtditi 
Seyahati 

T ra bıon muhtelit t11kımı • 
lata yapacaiı ıey11bat mBna . 
•ebetile mubtelıf ıpor m•nta 
kalıruıa t~klifler yapm.ıtır. 
T •klifl•re muvafık • karııhklır 
lelmektedir, 

• 

Kamut~yda 
kanunlar 

Merak ve 
1 

a ile günügününe 
edeceks,niz ... 

kı7n":l.etli 

takıp 

A•kara - Kamutayın bu 
iünkü toplantısında muğlanın 
l'Heller köyünde rem ezan oğ . 

lu alia;o ölüm cez•ıına çar· 
pıJmasına ait mazbata ile 
maliye vekaleti büdceıine 500 
bin liralık tahsıaat ilavesine 
ait kanun liyikası kabul edil· 
miştir. 

Tück kuşu 1 

•~ •ılMinti 6ir aldlıa İl• Ulip •4eeefinia 6u • H t 

iıl'f« ...," 6ir 1ı,, .. , ilatle etmeldwllr • • • Lnaeli7i •ıfia 
o• 11••'*' tııP•Uilc, lıopitlilaayOfller •• itli , Şorlı oil4yelleiatl. 
ıdh-ter H 'laalfliıli7ı aloylon ı.,•ilotı • • hanlar ylziintlen 
•tal•~ prtltf(ı *r•ltır1-7ÜlrH"lı 6ir •6rtıl• onloıılnaaktatia -Ankara - Türk kuıuaua · 

Adana ıuheıi bu ayın doku · 
ıuada Buraa şubesi ae onye -
diıiade açıfacaktır. Tür~ ku • 
ıuna üye yazılmak içia Türk 
bava kurumu merkexiae •ura 
caatlar devam etmektedir. 

.Fılistinde Serg;miz 

Sayın üçüncü umumi müfettişimİ7.İn yüksek alaka ve ilbamlarile 
Yenı hurufat, leni ka~ıt_ ve çok zeng~~ mu~t.eviyatJa hergün 
çekma~a hazırlanan [.YEN! YOL] un yenılık:lerını bekleyiniz. Ka-
radeniz kıyılarının ve Doğu illerimizin köylerine varıncaya kadar 
bütün kalkınma hareketlerini merak ve alaka ile her sabah sütün-
ları mızda okuyacaksınız. 

Aakrora Fıliıtindeki 
beynelmilel televiv ıera-iıinde 
ki açılan pavyonumuzda Türk 
malısullara ve •ımalitı büyük 
bir alika uya11d1rmıştır. 

.Daima Yeniliğe, iyiye 

Neşet Nemli 
Erz•rum aimune hHtanear 

rönt,.ea ıefi kıymetli hemıeri· 
•iz doktor Neıet Nemli iz.inli 
olarak ıehrimize ~elmiıtir. 

iLLERiMiZDE 

Barut Miidürlüğü 
Giruoa i11lıaiaarlar utıl 

miidi,ü lıe•ıerimia itay 
Marat Eyupoğla•aa ıelıari•iz 
inbiaarlar barut •ldirliil•e 
ataadıiı laaber alıamııtı. 

ÖRNEK BiR NAHİYE 
Köylüler uvfoç iç!"nde .. Üçüncü umami müleıtiı Talaain 

mınnet ve ırikran •e•l•ri •.• 
Rize - ( Öıel ) 
Bakılan yer baj'; bakılmı 

yaa yer dai olur. Bu Atalar 
ılzüaüa ierçektaa büyük bir 
önemi vardır.. ~izenio Kura • 
yıaeba aahiyeıi şimdiye kadar 
iereiı i•bi bak1Jmam11h. itte 
bu )ÜZ.dendir ki bu cennet 
diyarı Dahiye ıöniik kalmııtır. 
Gençlik neler yapmaz : iki 
ay içinde bu nahiyede ne deii 
ıiklilder ,De Y'.!nıJikler y2pıl1Da-

dı 1 Bütlla kiyi& •e ıelairli 
balkın dilinde ıa ılzleri ititi· 
yeraz : « Üçüacl amam •il 
fettiı T ahıia Uzere aekadar 
tetekkür edilse azd.,. Diit · 
kllalere yardam eden, 16rme· 
diiimiz yerleri iÖ:ea, aydıala· 
ha bu baba ad•ma Taan 
uj'lak •ersin » diyealerin yüz 
!erinde tatlı bir sevinç ve ıa· 
rur dair••• rözük&yor. 

- ArkHı ikide -

Bulgaristanın silahlanması 
Balkan h_ükCı_!lle~lerince harp 
hareketı telakkı edilecek. 

. Ankara - Yunan b111bakaaı Bulıuiıtanın mubte•el ltir 
ııJibl&umasının hıımaae bir hareket olarak t•llkki edilecetiti 
Ye balkan aataab konfera111ıaın boiaılarıa tablli•i maabedel · 
tadil etmdye~ ~üz:umlu bir tedbi~ Mlarak tel&kki ettiiiaf •e b:~ 
kaa devJetierı111n muhtemel tebh~elere kar,1 mldafaa içia 1 · 
1al ve ıüel tedbirler ka•arlaı•mldıjıaı ılyle•lıtfr. ıya 

Habeş imparatoru kudüste 
~~kar.ı - .. Hab.~ı imp.aratoru J:l•.yfadaa ICudlae hareket 

etmııtır. Kuduıtekı habeılıler necaııyı bararetti aarette kabal 
etmej'e bazarlaamaktadırlır. 

Gür~şler 

Gilref takımımız halketi 
aalo•unda ç•lıımaktadtr. ıü • 
ret takımımız yakında Sam · 
ıun ıüreıcileriie karıılıııcak· 

tır. Bu hafta ıçiadfl a-üreı 

takımımıı aeçilecektiı. 

Yumurta işcileri 
birliği 

Yamurta iıcileri bir birlilt 
kurmalı i~in ticaret oJaıına 
haıoarnaaılar. yamarta iıei. 
lerinin tlileld•ri o!lactı ııılıilı 
• tlilmılclıtlir, 

t-BORSA41' 
~ ~ 

Fındık fiyatları 
Brı laolla it;intl• lıntlılc 

liotlarında &"Ö:&• t;arpacalc 
ti•recede bir yiıkaeliı vardır. 
İf /ı,..Jılc 44 lıaraı ıizerinJen 
talepler 6Örm}.ıtıir. •alıcılar 
naslı daoranmaldatiır • 

936 mahsulü 
Haoaların önceden ıyı 

6itmeai ille ;niıanların biro.z 
Ja ualıtıntlan eooel inlciıal 

et•eaintlen ya.rtlım etmiıtir. 
Bir lıaf &"iinden heri de. 

oam etl•n o• ilıi giınılflr lc.ail 
bir laaltie laer tarafa ya.zılmıı 
6alanan •İ• b6ylec:e ılalaa bir 
mrida•I Jeoam etıiti takdirtie 
y•ni Hne mala•ulıinıin akib•· 
tinıl•n lıorlcalabilir. zaten 'Y•ni 
Hll• mala•ulri 9JS yılı mala· 
ıalane •i>r• fOk a~Jır. 6İİn•· 
ı•i•lilc ve •İ• yüzünd•n mala· 
aaliın tidlaa çolı aaalıp bozu· 
lacafı oarıt •örülm•lıtedir. 

6a itibarla da eldeki •etokla 
rtn yolc balaa•ına harcanma· 
naa•r 6•' eltli bir iıtir. 

Yumurta ihracı 

Ba laalıa lıo~ oo oapurile 
la6tınyaya 1350 •antiılı. 

ya marta .. olcetiilmiıtir. 

Açık Te§ekkür 
Elektrik tırketi : ıebeke 

memuru Hil1eyiD Ye ojlu Ha 
ıanıa ani llilmO mDaaaebetiJe 
ceaaıe aeraıim ve tee11ürl4:1 • 
ri•il• ittirik edea ~itin 
Trabzon balkıaa, tirket •• · 
••rlaraaa, muallim te t•lebe-
lerİD• ayrı •Jr1 tetekküre im. 
k&a olmadı;ıaıdan raıe\eab: 
Y18'taıile teıekki\1lerimi:ıin 
duyural•aıkaı •i~• ecletiz. 
Ciireıuclaı ieleı akrabaları. 

KÖŞEMDEN 

Mektub 
-7-

Seni epiyce zamantlır 
kar,ıma alıp ara•ıra oldun 
•ibi m•habbeı etlemedim. Fa 
lıat ba 11ünlerde •tni e.lıi•in· 
ılen daha. çok •eviyoram, 
Hem bilmem netian 6a,.ünkıi 
mahay')'el varlıiın yarın le 
halıiki vüc•:landen tiaha ae • 
oim_li, daha cana yalıcn &"ibi 
•elıyor bana .. Sonra ıimtiiy• 
kadar ·~frlk bir bebelı, bir 
yauru dıye lanıdııım Hn, ıa 
anıla &'Öz/erimde hayata otıf. 
mı, bir tielikanlı, Atatrirkün 
Türk iatiklal oe cam.. . t. . . ..rıy• ını 

ılelebet muhafaza V• mriJa • 
Faa etmek ı•refini verdili 
ue -mahıaf oldoıun kudret 
a•ıl _ kanınJa mevcuddar tiiye 
Ö~dulü ateıli, halıilıi, mert 
bır Türk genci olarak canla-
nıyoraun, Ve ben bu canla • 
nıı kar,ı•ıntia •ôl•ümün 
tam bi~ heybetle lıabartlı[tını 
kalbimi11 bütün bir he)'ilcanla 
çırpındılını ı ılamarı 1a kan 
O•ren kanımın ' 'm ki .J ·ı· . . • ıe eıuı ı• 

nı h ı .. ediyouım. v. bütün 
hakların İı•tünth bir hakla 
ne rıtat/a bana ıliyoram ••• 

. Otlum artık iatediiim •i· 
hı )'etiıdin .. Ak altnm, a7Jırı 
/cafa,., temiz ktılbin •eni tut· 
autu" her iıi• muoalfalı. kı· 
lar' Fak at anafmcı ki muvaf-
f akiyet lıapı•ını aç12b;J lı . . me 
ıçın metin ve tetik olmak d 
lazımdır. Bu~iın bu lda 

b• )'O a 
•ana ,,,eyler daha •. l 

a.· oy •m1ım 
gare11ıyor, beni b. 
tiaha dinle : ır parftı 

Hayat baılı baıuıa b. 
ııtlc~deledir. Bunun . . b ır 
ı.. J h ıctn el· 
"ı cıe akıız olduk/ • h 
• 1na bir co.lı k ; ~rı alclc 

• . mı.,ıer cata • 
- Arkr Sl ikide _: 
HALJT MUZAFFEB-



Sayl 2 

İKiNCi DERS 

İ ILAB 
A S 

P ARLAMANT ARIZM 
Hürriyet inkılabının gelir· 

diii neticelerden birisi de, 
parlaaıantarizmdir. Parlaman· 
tariz hürriyet inkıla blnın ge . 
tirdiği toplanma ve cemiyet 
kurmada serbestlik hakkı 
üzerine biT çok siyas 1 parti· 
lerin kuruluşundan doğmu,tur 
Hükümetin parl mentoya k r· 
şı meaul olması ve p rlamen· 
to tarafından mür91k be edil. 
mesi işi, çok fırkalı memle-
ketlerde devlet çalışmuını 
ıüçlettirmittir Halk inkılabın 
da hür insanlar toplanıp önce 
deYletin yalnız ı~lır ve masr 
fı üzerinde uluı l müraka be-
nin teıiıini ana İf edin diler 
Çünkü aaray müe11eselerinin 
zulüm müe11eıelerinin en bü· 
yük günahi, mikdar ile kayidli 
olmayan vergiyi yurddaşlar 
her türlü tazyik v ııt larını 
tatbik ederek topla aları ve 
bu ıuretle elde edilen p ra· 
yı biç bir mürakabe olmadan 
keyiflerinin istedıği yerlere 
harcamalarıdu. ilk hamlede 
vergi ve büdce kanuni rıuı 
t nzim etmek h kkı elde edi 
lince bunun neticesi ol rak 
da bir çok noktai nazarlar bir 
araya birleşerek siyasal par· 
tiler vücud buldu. Ve bu sı?· 
retle muhtelif partili parl men 
to hayatı meydana geldi. Bu 
partiler ço&'ahnca politika iş· 
lerini meslek edinmiş bir t 
kım türedi adamlar belirdi 
ve devletlerin ve milletlerin 
hakları için muayyen Preasib· 
leri ileri iÖtürecek oir çalış 
ma yerine vakit kaybeden 
iayeaiz çarpışan ve birbarini 
b o;azlayan bir didişme b ş· 
ladı, muayyen hedefJer~ gıden 

1 '1 1 kıH yoı.ar uzata dı iç dediko· 
duları kilüİl~Uer aldı yürüdü 
Du ıuretle p rlam ntarizm 
ıınıf gavıalarının ıınıf inkda· 
hının ve daha demokrasıyi 
düıman sayan otorite devlet· 
leriain yeniden vücud bulma 
ıına sebebiyet verdi . 

Millet n mına iş başına 
ıelmek iddiuında bulunan 
parlamaııtarizm çok partili 
hayab devir devir öyle v z.ı· 
yellere düşduki çeşid çeş\d 
p rtili pa.rlamentoda iş yap 
cak derecede kuvvetli parti 
buJunaruadı. Bu, istikr rlı bir 
devlet çalışma11nı imkanıız bir 
hale koydu. bunun üzerine 
bu çeşidli partiler arasınd 
anlaı~al~r. olciu, koalisyonla 
11 bıbraınız hü•ün devletin 
iıını bııara bilecek bir p rti 
b ulunımayınca, bir çok p r· 
tilerden mürekkep hükümet• 
ıler vücude ieldi. F akai: bunla• 
rın hemen hepsi kendi arala 
rında bıle nleştmıyorlar bü· 
yük bir İfi ba, rmak ' için 
hakanlar mecliıinde bile mu-
ayyen meıdelerde birlik bir 
karara Yarmalı; imkanını bula 
mıyor Ye iııhHil ediyorlardı 
Meaeli bir kanunun her mıd 
desi ber bakanın kendi pat 
tiainin baıka başk ot n ğö. 
r~ıii ile karşılaşıyordu. Hu 
yuzden aaıl maksad bozuiu 
yor onun yeriae baık düşün 

celer p::arti meof a tı sınıf men 
faata kaygısı konuyordu Bu 
lıteımekeş milletlerin medeni 
ilerleyi.ıinde ma~sada gidişte 
aürat ı~teyen bır devirde ida 
r ve ııyaaa birliğini bozucu 
•e hatta körletici fen teıir · 
l r Y•ptı, 

(YENIYıOL) 

iLL ERiMiZDE 

Ö R K BİR NA İYE 
- Baş tarafı birde -

KQŞEMDE~ 

ektub 
- 7- 02-luma 

Bışterafı bird 
Karayı eba nalaiyesi kö1lü 

leriad n yaşlıca biriıi Rize 
me u i• k a v s inde ahbap • 
larına heyecanlı birşeyler an· 
latıyor, B nim de nazari dik 
kdimi çekt i ye bu ihtiyara• 
anl ttıklarını anlı.mak ıçıa 

ıuadalyamı ç~Yirdim. Kulaiı • 
ma gelea se ler : Nabiyami&e 
gelen müdür çok genç,. Bu•· 
dan önce bo n hiyeye kark 
JAftDdan &Ş iı üdür r gelme 
mişti • yeai müdür üçiioci 
umum üfettiş memurlarınd~n 

mış, umum müfettiı ba genç 
mdamı nahiyemize müdür yap· 
mış . Ş im i mnbtarlua •ektep 
açıyor , onlara : kan•nlar1 anla 
tacak, okuma ya:ı.ma bilmiyen 
muhtarlara da okurluk bellett> 
cekmi,, köy bekdleri hep 
bir örne elbise g iyecekler, 
nahiyemiz.de tuz aab rı açtın 
yor, kiylerde kimsesiı: çocuk· 
1 rı muhtarlardan ıoruyor. 

Anloadıiıma göre a;.hiye mer • 
k ezi ae k6y yatı mektebi aç1 
yormvş . k öylerde yeni örnek 
aTı kovanl rı kurduruyor, bu 
kovanlardaki ımlarıtJ elli beı 
k ilo bal vereceğini öyleyorlar 
köylerin hayv alarnu islih için 
aygır, boğ ısm rlaamış, ebe 
doktoru, sıhhiye memuru, bay 
van sıhhat memuru iıtenmif. 
nahiye m e r k e z i n d c 
Cümhuriyet halk partiıi 

çin ev alındı gelen gideni 
misafir ve muhtarlar bu evin 
ltındaki gazinodııı ~turacak, 

burada birokuma odası açaldı, 
kitaplar, gazeteler okunuyor. 
R dyo s ipari i yapıldı, her köy 
de imdadı sahhı dolapları ku· 

ruldu, hu dolaplarda ilaçlar 
bulunuyor. Nahiyede birde 
köy büroıu kuruldu köylüleri• 
istidalarını yazılarını ve hü · 
kiimette görüler.ek işlerioi 

parasız olarak yazacak takıp 

edecek, batuıp bekci ile 
gönderecek büro "itibi vardır, 
Bu nahiye müdürii nıbiyenia 

32 köyüne bekci ve j ındarma 
gönderdi, her h'lneyi 10 Ar· 
mut veya elma dikmeie mec· 
bur tuttu Ye köylülerde ıe•e 

ıeve diktiler. Ş imdi de Ata· 
türkün heykeli nahiyeye diki· 
lecekmiş. Ba ıene her köy 
kendi hududundaki köy yolu· 
nu yapacak diye emir verildi. 
ihtiyarın yanına sokularak 
baba dedim, bu müdür timJi 
nahiyede mı? cevap Yerdi: 
Ben iki Jefa boşgeldiae gittım 
yerinde yoktu, köyleri gezi· 
yormuş. 

ihtiyarın bu anlıtıttnd~n 
sonra içimde bir sevinç uyan· 
dı, vilayete gitaim, bazı arka· 

1 
daılarla 2örüıtüm, nahiye 
müdürü 936 yıla kalkınma 

pk·oğramını vilayete t kdlm e 

miş, ihtiyarın sözlerinin doğru 
iuğun burada inandım,. ıör· 

mediiim ve henüz tanımadı · 
R-ım Kurayııeba uabiye mü-
dürüaü tebrik ederim. 

R. BILGlN 

YENlYOL - Kuray11eba 
nahiye müdürü Durmuş Türk. 
menogludur, tanınmı9 ve se• 
yilmit bir muharrirdir, Gaze· 
temizde romanı çıkmaktadır. 

Rize Gazetesinde ( Köycülüiün 
temelleri) Rdtnda bir yaı,ıı da 
çıkmaktadır, 

caklar, aleyhinde bulunacak . 
lar.. Aldırm 2, Yalnız metin 
ve temkinli ol, icap ederH 
ananı babanı her .,eyi ihmal 
et. Fakat kalp ve kafanı a• · 
la ... Aldırma ve bil ki bu 
çatışlar temiz kalb in, ak al • 
nın karıtsındn bütün ümüdi 
kesilen bir akrebin kuyroğu 

gibi dönecek, geldiği yerı 
zehirliyecektir ! 

Sana hevkule iyi aeçın 

de,.im. Fak Jt, eter bir 6iın 

bir kütlenin menfoatı icabı 

bir veya birkaç kiıiyle bo • 
z•ıman lazım gelirıe , ıana 
tap dediğim hakkı, hakikati, 
doğruyu meydana koymak 
için bo.zuıacafın, bo.zuıac1.1k· 

/arın kim o furaa olaun te • 
reddüt dahi etme cat ! . 

Sana erkek o1, yapacağın 

işi erkekce, mertce yap derim 
/'ii karanlık kafa ve kalbinin 
aynaıı •uçlarını yaldı:damaaa 

hak•ı.z olarak giriştitin hc?r • 
hangi bir mücadelede bir 
baıka•ıntn ardına aizlenme• 
ye,on u kendine kalk-ın etme· 
fe kalkma ve buııu yapma., 
Bununla beraber ıunu da 
eyice öğren V 4' bil ki ha ~arz 
bir kim•eye • 1p t!r elmak 
ona aletlik etmek de insanlılc 
hududa haricinde kalır ! 

Bütün bunları un utma oe 
ba günkü temiz oarlıfını HnM 

emanet edilen, Türk lıtiklal 

01: Cumhuriyeti g~bi ile/ebet 
ınuhaf aza 11e müdafaa et. 
Çünkü ba yüce emaneti an • 
cak temiz kafa, temiz ltalp, 
açık alın mu haf aza ue mü.la· 
faa edilebWr ! 

HALiT MUZAFFER 

1 an antantı konferansının tam bir anlaşma 
üzerinde kar arı ve neşrettıği tebliğ: 

Ankara - Belgradlla toplanmıı o\&D Balka~ Antaatı koaferanı~ düa claiılmııtar . Neşrellil~a 
reami tebliide bütiia meaeleler lzerintle tam bır a•laımaya varıldııı kayeedalmekfe Ye llenıl. 
mektedir ki : BıJkıa antantıaın ıiyaaeti buiü•kü budutleri• cok.un11l•a:ı m•biyetiae Ye •m•i· 
yete laür ot edilmesine dayaamakte oldaiuadan daimi kon1ey balkın devletleriain bahıa dak. • 
lara Anupa ınıat kalaranda buaların tam tatbikiai temi• içia •Üeasir tedbirleri nazarı dikkate 

l ıştır. Küçük ntant koaferansı da dün Belgrlltta toplanmııtır • 

abeş 
meselesi 

ingiliz avam kamarasın
da i ük iimet bir çok 

tenkıtlere uğradı 
Ank r - nm kamar • 

ı irıgilterenin iş siy ıa ı et · 
rafınd g eçen müzakerelerden 
hükumet habeş meseleıi hak. 
kında bir çok su llere ve ten 
kitlere ruz k lmıştır. 

Eden bunl r karşıfık ola 
rak ingilterenin it ly habeı 
anla mazhiı eın ında elde 
edilen tecrübelerden ders ola 
cwğını vakıt ieldiği z maa 
hUkumetın noktai nazarıaı 

tam olar k bildireceiini ve 
iagıiterenın büyük yazifeııni 
tırnaiına kadar ai!Abli bir 
dünya üzerinde anc k kendi· 
de !üzümlü kuvvetle müceh· 
bez olduiu t kdirde yapabi· 
leceğini söylemıştir, 

Cenubi aftika bııbakaai 
da bir nutkunda zecri tedbir 
leria dev m 

0

ettiriJmeai IAzım 
geldiğini ve italyanın günün 
birinde her halde bp tedbirler 
karşısında boyun eğeceğini 
ıöylemi tir, 

italyanlar Adisababaya girdiler 
Anlıara 6 - /ıalyanlar dün Adi•ababaya gırmiılerdir. 
Mu•ıolini bu müna•ebdlc •Öyiedıii bir natukda demi,tir 

ki : ita/yan milletine oe büiün dünyaya Habeı harbinin niha· 
yel baltiuıuna ilan ediyorum. Habeıi.tan filen · v• hukukan 
italyan olmu,tur. 

Fransız gazeteleri ne diyor : 
musolinin zafer sarhoşu mu?! 

Fransa dııbakanliğı mahafilintie i.e Muuolininin Habeı•ı 
tanı ital> adır ve ital)'an kalacaktır. Sözünün znfer aarhoıluğa 
ile aarfedilm iı bir •Öz olarak telıJkkı edılditi ve İtalyanın 
habeıi.tanı bir mfıstemlilıc ho.Line koymaaına Fran•a ve İn6il 
tere oe milletler cemiyetinin ri.za ~örmeyeceğil aôylenmektedir. 

Amerika ne yapacak ? 
Bir vaşinğton telğrafıda seiahiyetıa mahafilde 

amerikanın habeşistanın italyadlar tarafından zap· 
tının tanınmayacağ nı bildirmektedir • 

f ilistınde neler oluyor ? 
Filistinpeki ingilız ah komiseri dün milJi ara~ 

micllsin~ toplamış ve vğziyet1n vehamet peyda ettı· 
ğini tarıd~t!a~a karşı .~anuni ~ütü_n tedbırler~ mu .. 
racaat ~ttığını ve bütun metığlerın toklantıl~rını 
yzeak edilrliğini söylemiştir . 

Kamut yd 
Kamutay bu ınnkti toplatııında m liye ye duyunuumumiye 

1 

bfitcelerine iki milyon 40b kilıür bin , jındarma bütcesine 330 
bin lira munzam tahsisat verilmesi ve b zı bütceri araaanda 
22 küıür bin liralık m6aakale yapılm 11 hıkklnd:aki kanunu 
~abul e>tıniıtir • 

(---- . ----:-) 
\ SEV iŞTi ) 

U Gönüm 1 
Edebi Büyiik Rom an \ 

{ Yn: Durmuş Türkmf'noğla 
"- ( 20 ) _) 

Sedat kalemini bırakarak 
onun yüzüne bakh : 

- Hayrola ? 
Genç adam Lork n çeki • 

nen adamlara mahsus bir te · 
reddötle ba:şını kaşıyordu : 

Aziz S ~datcöğim,. Teşkil 
etti~imiz iki kişilik kabinede 
maliy~ ve masarif nezaretle 
ri sana, dahiliye nazirliği veza 
ifi bana düşüyor.. zatinıza 

büyük bir maruzatım var .•• 
Büdcede miihim bir açık var. 
~ylak tahıiutımızın son seme 
resini bu ıabab aarf .:ttik ..• 
halbuki ay bıştna daha bir 
hafta var... büdçe açıiını 

nasıl kıpatacaiız ... 
Sedat:oanuzlarıni silkedi : 
- Bana ne azizim ? idare 

den •en meıulsun . .. ne Yarsa 
ben sana teslim ettim. 

- Akıini iddia etmiyo • 
ıum. fakat bitti ... Sedat kale 
mini eline ııldı 

- Ba.ıı:a iÖre bava hoş ... 
Y almaz korka korka eğlen 

meğe başladı : 
- Bana göre de f imdilik 

öyle ;ımma akı;ım yemei'i 
vaktına doğru korkar1m ki iş 
deiişecek.. ikimiz için de ay· 
nı ehemmiyeti baı:ı bir mese 
le... ne dersin ? 

S•!dat tekrar omuzhtrıoı 

ıilkedi : 
- Yapılacak bir ıey olsa 

,aperdık ... 
Y dmaz - • Amma i•yret 

ıiı. maliye naziriıin ha dedi. 
Ben tahıiaat tedariki için bir 
çare dütiinüyorum. yeter ki 
ıenin de tenib ve _ taadikioe 
ifzan etain . 

- lıtikraz demek iıteyor
na imkinı yok. 

- Onu ben de biliyoruDI 
Benim bulduium çare başk• 
meseli bazı lü:ıumıu:ı ve bur 
da eşyayı salıvermek ... 

Sedat 2ülmekten kendini 
alamıyarak: 

- Sen delimiıin Yılmaz. 

fazla neyimiz ••r kı ? 
- Dinlemeden itiraz etmei 

ben sana birkaç nümunesıo 

iÖıtereyim : Mesela şu davar 
yaıdığına ne lüzum var ... Kış 
geçdıkten ıonra ıu eski çi:ı " 
melerin ne faycıaaı dokunaca1' 
kezalik ıu battaniyede u öyle.• 
Adam1n adeta izzeti nefıiııc 

dokunuyor ... böyle şeyler ro • 
matızmalı kocakarılar yakıııt 
biz aralan gıbi dehkanldarıı .. • 
Sonra bir kap yemek p ı irOJC 
yi adet etmış insani r içıO 

üç tencere ıüıünç deiıl mı 1 
Daha ııter miııa ? 

Sedat bu kmk dökük e · 
ya111n eliaden çıkmasını. iıt0" 

miyordu. Fak.at para buloı•" 
ay baıına kadar aç kala:ı• 
mak için bıtk• çare yoktU· 

- Peki yılmaz, bu işi ıa· 

aa havale ediyorum. biidii111 

gibi h.rekat et, dedi. Y JllllAı• 
memnuniyetle bııını aaUadı ; 

- Ha şöyle,, bazı ioıaola~ 
•ardır ki hem gel hem fudU 
durlar.,, yani kendi akıUarl 
bir ıeye ermediii gi1'i bıtk• 
ların1n yaptığıaı da beieuıod 
ler.,. 

- Arkaıı var -: 



r r bzon B ~Iediyesinin İlan arı 

Men . . 
15 ıy 

ENCÜME DE 

D ğerm n derede Zülmera •uynncı me11uta .taTla 
G'lzh ne ile mezbc;h ı aro11mdakı tarla 

" 
BEL. ~ ENCÜMENi~ EN 

Yuk ırıd 1 ya ... ılı belediyeyt' aıt tarlaların üçer unelık 
· l be• gün müddetle açık artırmaya konuldugundan ıcar arc on .. • • J 
lateklr er n muh mmen bedel uzrrın_dcn yuzcıe yfl!dı buçuk 
teminatı muvakkate makbuzlerıle bıTlıkte 20-5 -9J6 t;arıam 
ı. - - at 14 de encümene 1Dıuracaatları . 1-4 ua 6Unu 11a 

Ampul eksıltnıesi 
BELED VE ENCÜMENİ DEN 

Umumi tenvırat ,ebekea nde kullanılmak uzre bır aenelık 
ampul ihtıyacı olan ( 2500 ) adet 60 votluk ve ( 500 )adet 
J 50 V'ltlık Onam ve ya Fılıp11 marka ampul mübayaaaı 
mu11addok şartname11i mucibince on heı ~ün müddetle açık 
elt11iltmeye konulmuştur . 

/deklılerin muhamm•n bedel üz.erinden verecekl«ri yüzde 
yedi bufak temınatı mavaklraJe mııkbuzlarile birlıkte 20 - 5-
936 carıtJmba ~ünü aaat 14 de encümene muracaatları. 1- .4 • 

icar artırması 
Belediye dairesi altında r.nagaza 

» » » " 
• " ,, iki2öı kahvehane 

No. 
12 
22 

24·26 
271 
273 

: 275 
277 
279 

Sinema 

" » 

biauı 
» 
> 

arkuında dükkin (berber] 
dük kin " 

" 
,, " » • . " . . 

Ayafilbo caddesinde iki~öz dükkan 
,, » hane 
,, » dükkan 
,, » kahvt hane 

Deiermeaderede üç iÖZ dükkan 
,. meadireLte kirl}u oda 

Meydaa caddes"ade l'•açler birliii biaaıı 

2614 
28 
81 
85 

233·237-239 

,, ,, » " altında ••ı •z• 
cı baakuınıa icarındaki biaa 

2 
17 
21 
30 
28 
32 

ıo » altındaki maiaza 
,, » altındaki maiaza 

geaçlerbirliii altındaki iki göz ••iaza 
Halıkpazrorıada iki iÖZ maiaza 
Meydan altkolda dül&:kia 

200.202 
198 198 

233 
236 

2 
. . " 

Millet babçeıi köşesinde külü be 
Mumbaae öciiade tütüncü dükkanı 
Tabukbane köprüsü başında dükkia ve oda 
Çömlekçi caddesinde dükkan 
Ayafilboda otlak ve hane (maııtlık) 
Mez\.,~bada bar11khane 

1 
9-11 

16 
4 
o 

BELEDiYE ENCÜMENİNDE;N 
Belediye akaratından yu arıda ncviJeri yazılı mebaainia 

birer ıenehk icarJuı oDbeş gün müddt:tle açık artumaya konul· 
duiuad5 a iıteklilerin muhammen b~deJ .ü~erindea yüzde yedi 
bıçık teminata muvakkat• makbuıJarde bırhkte 20.S 936 çarıım 
ba güaü 11at 14 de encümene muracaatlarl 1 _4 

Mina Fon Barnhelm Çeviren 
Vecı~e 

O•rna,, YAHUT 
Askerin Talihi 

-
Franziılıa - Siz hiç de 

•1i daymadınız ıayın bayon. 
Froylan - Öylemi zanne 

diyo11un Franzi11ka ? Hayır 
aç luılmıyacak kadar yedim. 

Franz"ılıa - Hit; olmaz· 
aa yemek ean~"nda bah•et • 
rn.,n.liydin /dkin 6y/e ıey 
düıünmtm•fe de evoelce ka 
rar o•rmeliydilı • 

Fro,,lan - Dofraıa b•n 
ondan baılıa ,,;,,ey düıun • 
medim. 

Franz.iılca - Ôyl• alda 
ltı.ıu ben de anladım çun kfı 
'ılı d6r 16 1•1tl•n bah11tlim. 

hepıine terı türı ceoap oerdi 
niz. ( Diler bir hizmetçi kc:h 
oe 6diriyor ) i,ta icilecek • 
bir fey Jaha 6eliyor. henüz 
ifılmeden inıana hayal veri • 
yor ey aeo6ili, hazin kahve ! 

Froylan - Hayal mi ba· 
na vermiyor. ben yalnız. ona 
oer#.cek oldaium derıi düıü 
nüyoram dedifimi anladın 
mı Fıanziıluı ? 

Franziıka ·- - O, tabii. 
bizi bekletme11e f o k i y i 
olarda, 

Froylan Gôr•celuia 
lıi : Btn ona ••aılı hir ııı " 

[YENIYOL) 

İLAN 
Trabzon mahkeme baı1'i· 

ta betin den. 
Trabzon inhisar idaresine 

ız ıfet~n vekili avukat hamdi 
tarafnıdan müddei aleyh şems 
otelinde Trabzonun kiadinaır 
mahallesinde E"'Zİt?cın inhisar 
lar nbil< anbar memur vekili 
Ned m aleyhİIPf! ikame evledi· 
ği alacak dua.sının mubake. 

g S ayfa 

me3' sırasında müddei aleyhin 
ikaraetkabının mecbuliyetine 
l:.inaen ,.yaben icra kıha•n 
ınu\ıakemesinde hukuk uıalu 
muhakemeleri kanuninin tadil 
edılen 3~7 ci maddesine tat· 
bikan mebJeii müddeabib 154 
lira 51 kuruşun müddei veki· 
linin mesaisine nazaran takdir 
olunan on beş lira ücreti •e· 
kiletle ma ın müddei aleybden 
bittahııl müddeti iahiaarJ11 
ıdaresine verilmeıiae ye masa 
rıfi mubakeme:niade miiddei 
aleyhe tamiliae 20 4 936 tari 
binde giyaben karar •erilmit 
olduiundaa iıbuiliıun ıazete 
ile neıri tarihinden itibaren 

NEDKALMiNA 

rfiL c;::~ . ~~~1 
ı~ Tayyare Pıyango frll 
I~ Biletlerinizi ~I 

1 
~ Bu def .ada Bakıoilunda Emniyet Perakir r. ı 

müddeti kanuniyeai içinde · 
müddei aleyh tuafıadaa tem 
yiıi dava olunmadıi1 takdirde 
hükmün kesbi katiyet edece· 
ii teblii makamına kaım ol· 

!:i ulan •daa alıoıı n : ~ ı 
~ Taliinizden emin olunuz! ~n 

mak üzre ilin olunur. 
~= H :;ü= n ~ ~ti :ll::::a ti~~ 

-~--ooeoooOO" 0000000~00000000- OOOOODDrt 

----------------------------------------------------------------------
Gayri menkul icar artırma ilanı 

Mahallesi 
Mühittin 
Soğuksu 
Esvak 

)) 

)) 

Sokağı Nevi 
Uzun sokak ma~aza 
Soğuksu Hane 
Sıra mağazalar mağaza 

)) )) 

)) )) 

M.N. 
184 
14 

116 
228 
222 

Ayvasıl Alemde" o. » 108 
DEFTERDAALIKTAN 

1 senelik icari lira 
60 
60 

160 
120 
160 
60 

T-
E. 
R. 
E. 
,, 
R. 
" 

~ukarıda c~os ve sair ev~afi yazılı gayri menkulatın birer senelik ieaüarı 
artırmaya çikarılmiştir. taliplerin yüzde 7 ,5 dipozitolarile· 20-5-935 çar.şamba 
günü saat 14 de DefterdarJikta toplanacak komisyona muracaatları. 1--4 

Gayri menkul satış ilanı 
Mahallesi 
iskender paşa 

» 
)) 

Firenkhisar 
Ayafılbo 
Es vak 

Sokağı Nevi 
meydan hamami 150 m. mu. ::rsa 
kahayan oğlu 150 · » » » 

• loo » » » 
B. Ahmet 84 » » » 
TeJli tabiya 4o » » » 
Kazancılar nisif mağaza 

M. N. 
80 

445 

K.M.L. 
150 
5o 

448 3o 
45 R.E. 60 

169 2·> 
87 250 

T. 
e. 
m 
, 
e. 
m 
e. Tuzlu çeşme 

Kemer kaya 
ıstatyos harap hant: 
Şeker fabrıkası 200 m. mu. arsa 

212 So m 
123 75 e. » arısnın 24 h.de 7 hissesi )) 126 16 m A yasotiri 19 m. mu arsa , 

77 2o e. DEFT&:RDAALIKTAN ı 
Yukarıda evsafi yazdı gayri menkulatıo mülkiyeleri peşin p~ra ile artır· 

maya çıkarılmıştır. talip olanların yüzde 7,5 dipozitoıarile 15-5- 936 cuma 
günü saat 14 de defterdarlikta toplanaeak komisyona muracaatlar . 3=4 

rette meucut britiin .eeroetim· 
le beraber benimle eulenm•I• 
~arı olmuyor ıa halde beni 
biıtiın danyaya lıiıtlirecelı o• 
dünyayı terlcetmiı bir 6ed6alat 
oldatamu lıendiıi de i,itle • 
cek. 

Franz.iılıa - (Çolc citltl•) 
en ciddi Ol naz.ile bir aılı 
daima iılek o• heo .. li olma· 
lıcirr. 

Fıoyl•n - ( B a •6a 
fraylana 11oulı 6•ltii oe ,itme 
di ) ahmalc laa./cirni / dinle, 
Hn eooeld onan lıibirli/ifin • 
den tattarda:ı ıiındi tl• ma 
habbeıin daimi •areUe latoeıli 
olmaıında.n Filandan 6alaH • 
dlyor1an. Sen 6eni 6ıralı lıa 
zum F1anz.i11/ıa. Sen uam 
bay yaoerinl• ,. İattrHn , •• 
pa&ı°lir•in. 

Franzi•lca - Benirn 1aoer 
6ayırnla mı ! 

Fı oylan - Eoet, efer in· 
lıdr etını:uen dotrudar. Ben 
ona laenuz iörmedim ; ldlıin 

Hnin ondan balaıetmelerinJen 
anlıyorum lci o Hnin iıtikba 
itle aeocin olacaletır. 

ikinci görün üş 
Rilco J6ld Ma.rliniyer, 

Fro;yla.n, Fran~i•lıa 
Rilt.O - ( Yarı •alaneye 

,ırerelı ) Eıı- ilpormi• mon 
•inicur? 

Franal•lıd - Ba ne, bizi 
mi lıUyor 1 ( Kapıya dotru 
ıitltrelı ) 

Rilt.o - Parltl•• b•n yan 
lıı weldi. Non maiı. ben yan 
lıı ••l .. tli. c'••t •achcmbre. 

Franai•lıa - Çolı tabii 
aayıra 6ayan, 6a bay binbaıc 
yı hdfci 6a;oacla balabil~c.;,ti· 
nl ı.annediyor, 

Rilıo - Euet öyle ! " '1.• 
mojor ılı T•llatıym, jaıl na 

belle •nfant c'ed lai 9a,j• 
la er ehe oıı eat. il ? " 

Franzi11ka - Artı• bara 
da otarmıyor. 

Riko - Tomment yirmi 
dört •aat evvel burada otura 
yordu ıimdi!buracia otarma 
)'Or artık. nerede oturuyor '! 

Froylan- (K·;ıtıı 6•lerelı) 
ıoyua bay. 

Rilto - A, madam ,matl 
moiıelle. :atialileri affet. 

Froylan - Sayın bay' 
1 'beyhude ıaıırmıı olmıı) orau 

naz. taacc6bunüz pe• tab~ • 
dir. Bay binba,ı, ben )'abancı 
olduium icin b::ıı ı.11 d 

, - 111 )'er • 
yerleıemiyecefi mi dü,ünerek 
ba odayı bana te• lı et le 
lütfünde bu'undular. me 

Riko - Ah voı·ı~ _, 
. • u cıe le!• 

polııe,,u ! c' eti un • l 
&teı '" nat laamme ctue ce rnojor I 

- Ar lıaıı "•r _ 



Tapu direktörlüğünden 
İLANLAR 

Yomra nahiyeıiaia hara 
kiriyeainde Taki •e 268 yok 
lama tarih ve 925 •nola tapu 
ıeaedi m11cibiaee hacı orlu 
laacı kibar ••adumları ali n 
ibrahim ile ıptullhalim mah • 
damları beıir ve meh•et ve 
ienç •ia namları•• mukayyet 
ıark.aa aabibi aeaet :fıadıkhiı 
rarltea t•f yolu timılea yine 
taı yolu ceaubea . ırmak ile 
mabdat bir kıta:çaym 25 
sene evvel oabıı madeni türk 
lira11 bedel mukabilinde aari 
cea ve adiyea çil oil• oımaa 
aian•• mabdamu ham ibralai · 
me pey ve temlik etlerek me1 

l&ur çayır ba 1aretle mamai • 
leyh baci iltrahimin ,bili Hnet 
ve bili niza taaarrufuada oldu 
iu halde •amaileyh mahalli 
mezküıa 23 ıeae Hvel fındık 
eıcari ıaraile fıadıklıja tahvil 
edip o ıuretle kezalik bili .... 
aet yedi taaarrufunda olduiun 
daa na•ı•a ıenede rapb ba 
bapta kariy& heyeti ihtiyariye 
ıinden muta ilmühaberde 
talep olunmakla . kaaun mabıu 
ıuaa tevfik•a hakkı karardan 
•••ına ımuamelei teaçiliyeai 
yapılmak i.tıailea bu yerde 
bir aynı laak itldiaaında bula· 
aanlar vana 011bet 2iia için 
de tapu idareaine muracaat 
eylemeleri ve 24 mayıı 936 
pazar .2iaü mukur mahalle 
ıidileceiiadea bir dıyeceii 
olaalarta ellerindeki evrakı 
müıbitelerile oraya gelmeleri 
ilia olunur. • Hıra • 

Şarkan korkatoilu i•rbea 
yaicı ojlu muıtaf a timalea 
J aııcı oilu iaaaan ve ceınıben 
İfpir oilu tarJalarile mahdut 
otlak. üç tlöaü•. 

Şarkan.ve ıimılea yol ce· 
aubea çil oil• emin ile mab 
dut : tar la iki dbnüm. 

Yukarıda hud•du ve ciaıi 
yaıılı bi" tula ve bir otlak 
eaaıea .laacı oiullarından ibra-
bim oj.lu hüaeyin Ye oımaaıa 
bili ıeaet malı ol•p mumai • 
leyh iıbu tarla ve otJaiıaı 323 
aeneaiade 15 madeni türk li 
ra ıı mukabıliaıde çil oiullarıa 
daa oaaan oi!u hahme aata 
rak katı aJa!(a eylediii ve 
•aballi mezkurler bu ıuretle 
tarihi mezkiirdenberi bayatın 
da halimin ve vefatından ıon 
ıa miraıçalarının bdi HDet ve 
bili niza yecsi tıaarruf ve 
temllükünde bulunduiu abıraa 
bir güna hak ve alikaıı el • 
madığındaa ~ereıeleri tarafın· 
dan bu ıuretle ıeAetaiz taaar· 
ruftaa intikaleaı namlarına 
t eaçihai iıtemek.te ol duldaran 
dan bu yerlerde lir aynı bak 
iddia edenler vaı aa J 5 ıün 
içinde tapu idaruine muracat 
eylemeleri ve 24 may11 916 
paaar ginü mahalli mezkiire 
ıidileceiinden bir diyeceii 
olanların oraya gelmeleri ilin 
olunur, 

Şırkan Ye timalen iptir 
~ilu Y akup fındıklıiı ıarbe11 
ıace •111G fehmi verueleri fın 
dıklaii cerıaben iptir oil• 
yakap fnıdılıdığı ile mahdut 
iındUdık 3 aöııünı. 

Hnduda yukarıda yazıb 
llaraaköyünde bir kıta fındık 
tık Ye cetlerinden intikal 'l IU 
'1'tı e ıecaeta~ olarak kbıiJ 

oiullarından muıtafanıa aiul· 
ları mehmet ve ali oımanın 

malları iken vefatlarile vere· 
ıelerine ilıtikal etmit ve 'fere 
aei mezburun bu yerleriai ta 
puya bailamak istiyorlar bu 
yerlerde bir bak iddia eden· 
ler varsa IS ıün içinde tapu 
idareıine muracaat eylemelerı 
ve 23 mayıı ' 936 'cumartesi 
fiİnÜ mahalli mezkiire fidile 
ceiinden bir diyeceii olanla 
rıa ellerindeki evrakı müıbi 
telerile oraya gelmeleri ilin 
olunur. • Hara 

kumaal tarla tRraflari ya. 
:ııcı oğlu temel tarlaaı ve me· 
şe ve ipşir oilu tarlası ve ke· 
rım oilu huan bududu ile 
mahdut: tarla. 

8 dönüm 
Melenk fıadtklak taraflan 

çil oilu ali Ye ipşir oilu ve 
hacı oğlu Ye çil oilu yuıuf 
•e emin vereseleri ile maadut 
f ındıkltk dö. 8 

Çeşme baıı fındıklık taraf 
ları kürt oğlu ve yol Ye haci 
oğlu ve basan oğlu rafet Ye 
yol ile mahdut fındıklık S 

Haviy• fındakhk tarafları 
dere Ye hac1 oilu kumnl 
tarlası ve yol ve çil oğlu ki· 
bar ve kurkut oğlu fındıklık 
ları ye bulut oğlu irmağı ile 
mahdut fındıklık. S 

Büyük ve kapı fındıklık 
tarafları yol ve ıabibi ıenet 
hanesi ve yol Ye mercan oil11 
ahmet ve yine yol •e çil oilu 
yuıuf ile mabmut f ındıklak. ; S 

Gaziye ·fındaklık ıarkan Ye 
t imalen Tiryaki oğullarıaıa 
yakıf fındıkhrı ıarben kimil 
oilu mebmet çıhlıiı cenqhea 
hacı oila ali çahhk Ye fındık 
hiı ile mahdut fındıkhk 4 

Kapı tarla ıarkan Ye ce· 
nu ben yol ıimal çil oilu yuıuf 
tarlaaı ıarben irmak ile •ah· 
dut tarla. 10 

Hudut ve enafı nireıi yu 
karıda yntla iki tarla ve bet 
fındıklık ceddinden intikal ıu 
retile halil oiollarından meıb• 

met oilu oımanın bili ıenet 
ve bili niza ıııalı olup muma 
ileyh hali hayatında 332 ıene 
ıinde miraacıları bulunan 
oğulları halim ve bacı b~y 
ve ali ve ibrahime işbu yerler 
den tefrik ve takıim ile 4 oi 
luna kumul nam tarlayı 4 
p rçaya tefrik takıim ile me 
nelk nam fındıkhiı iki parça 
ya tefrik iie birinı oiullaraa 
dan hakime ve diieriai di~er 
oğla i brahime •e çeıme bı;ı 

n~m fındıklığı da müıtereken 
diier oğulları hacı bey ve ali 
ye ye haviye aam fındıkhğı 
müstakilen otlu halime Ye bü 
yük ve hapı fındıklıiı diier 
üç oiluna ve gaziye mevkiia· 
deki fındıkhil kezahk muıta 
kilen ojlu halime Ye kapı taı • 
laaını müttereken diier oğul 
!arına tefrik ve takıim ederek 
yermiı olduğundan o ıuretle 
ıenetıizden muamelelerinia 
ya pılm111 iıtenmekte ve bu 
yerler de bir ayni bak iddia 
edenler varaa 15 ınn içi~de 
bpu jdareıine muracaat eyi~· 
meleri ve 25 alayıı 936 pazar 
ıliaü m1tba1Ji mezküre ıidilı 
ccğinden pir diyeceii olanla. 
ran evrakı müıbıtelerile orıya 
ıolg:ıeleri illa 9luaar, 

( YENıYOL 1 

İLAN 
Trabıoa mahkeme batki. 

tabetinden: 
Trabzoauıı pazar k•pu 

mabalieıiacien molla bekir oi 
lu abmed kızı Ye boztepeyi 
zir maballeıinden hacı otlu 
mehmed mabtumu zihni karııı 
ıeberin milddeialeyb ayni ma 
halleden olup iıtanbalda airke 
ciJe büyük karadeaiı oteliD· 
de ıkamet etmekte iken yapı 
lan tabkikatt.a ikametkibi 
meçhul bacı ali OiullarırıdaD 
mebmet oğla zihni aleyhine 
trabzon aahye hukuk mıialıte 
meıjne ikame eyledıiı botaD 
ma danıında müddeialeybin 
ikametkabınıa meçiudıyetıne 
binaen davetiye te 1ııyap k• 
rirı ııinen tebhi edılmit ve 
mubak.emeten •raia ve iıtima 
o1uaan şabıtlerde müddeiaiey 
bua 4 - 5 aenedea berı kayıp 

olup ıelmediii Ye müddeinin 
iıatak. ve iaıeaıne bakmadıtı 
hakkındaki beyaDatlarile müd 
dei aleyhi11 müddeiyeyi bUl 
ıebep terk ile aile hukukuna 
riayet etmedıii aabit olduğun 
dan kanunu medeaiain 132 
ci maddeıi milcibınce aezbu· 
reni• müddeialeybden boıan
ma•ını ve kanunu mezkürün 
14~ inci maddeıi mücibince 
müddei aleyhın bir iene mild· 
detle evlenıaemeaine ve ma · 
ıarıfı muhakeme ile takdir 
odıleD 10 lira ücreti veklletin 
de mliddeialeyhcien ahzına 
2· 11-935 tarlbi11de ııyaben 

karar ••rllmlı oldaiundan 
iıbu iliuıa ıaıe~e ile Defri 
tarıbiadea itibaren milddeti 
kanununiyeıi içinde müddei• 
aleyb ta•·afındaa teayiıi dava 
olunmad•iı takdirde lıilkmfla 
katayet k.eıbedecej'i teblii 
m•k•mıaa kıim olmak üzere 
ilin ol~•ur. 

4 Sayfa 

• 

Bütün bu kalabalık 
nereye gidiyor ... ? 

Bir harika olan 

1936 Model 
16-2000 metre radyosunu görmeğ~w 

KELVINATÖR 
Soğuk hava dolaplarının 
936 modelleri gelmiştir. 

Bu aeneki modeller rekanet kabul etmez ıurette 
bir feyJıalidelilde imal edilmlıtir. Göıterit itibarile 

( E N A S R ı ) tekilde ve ( G A Y E T S A lJ L A M ) 
oldniuau müıterilerimiz ilk bakııta anloyacaklardır. 

Bu modeller ebat itibarile çok kullanıtlı ve pratik· 
içindeki raflar her türlü 1Daddenin mubafazaaı için 
dütünülmüf, heaap edilmiı ve lyle yapılmııtır. 

En mükeınmel @oğuk hava dolabı al-
mak için başka markadan sakınmak ve 
mutlaka ( KELVINATOR) al-
mak kendi mcnfaatuoız icabıdır. 

Trab zod ve doğu illeri acantası: 

1.Puıa;analı Kardeşler ..... 
"l ' . . ; ·.; • 

Saç Duba ve Kayık artırması 
DEFTERDARLIKTAN 

De~irmendere ribtiminda kumlara gömülmüı ltir ad~t HÇ 
duba ile bir adet uç kayık açık artarmaya konulmuıtur. 

iıteklilerin yüzde vedi bufuk diboıito akcalarile birlikte 18· 
5 93ö pızarteıi günü aaat 14 de komiıyona muracaatları. 1-4 

Sevk olunacak levazimi 
kırtasiye eksiltmesi 

Trı1hzon MALİYE DEPOSUNDAN 
1936 Seneıi maliyeti huiraaından mayıı aıyeıine kadar 

Trabıondaa Erzurı1m 1 ErzincaD ve Gilmüıaneye ıevk oluaacak 
lev 11mı kırtaaiyeoio birer aenelik nakliyeleri 8 5 936 tarihinden 
itibaren onbeı giio müddetle açlk ekıiltmeye konulmuftur. Trab 
ıoadan erıuruma kadar naklip bedeli 600 lira erıincana kadar 
yüz :?lli lira ve 2ümuıaneye kadar otuz yedi lira elli karuttur 
ib~le 2~ . 5 936 cuma güuil Hat onda defterdaarbkta yapılacaktı• 
taJıp olanların tayan olunan ıila ve aaatta yQzde yedi buçulı 
hesabil~ dil::ozito akçeaini y•Dlarına alarak komiıyona ve keailt 
me ıartlarını anlacıak iıteyeulerin herıüa kırt11iyc depo mo " 
murıu;una mu;-acaatları ilAD olunur. 1 - 4 .-


