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Hava Tehlikes~ 
Karşısında vazifelerimiz 

Uz k, yakın bütün dünya 
uluı'au ar; ınıda kara ve de 
Diz kuvvetlerı için oldui ııibi 
bna kuvvetlerini arttırmak 
yolunda dabı.büyük bir yarıt 
bauöıterır: it , ve yıllardır 
bııhyan bu yaı1ş bergüa biraz 
dı ba b zını arttırmak ıuretile 
devam ed p gıtmek.te bulun 
muıtur. Buoa okuyor, duyu • 
yor ve bilıyor uz artık. 

Karada ve denizde kuvvet 
li olmak beıhingi bir aanıı 
b;ı tar mata hıç yetiımıyec~iı. 
lıavadau gelen teilıkeleri yine 
bnadaa kartı ıyaca.k ve auı 
taracak derecede uçaiı olmı 
JaD ve uçakcılaiını ileri iÖ' 
tOremem ı bulunan mılJetlerıR 
bili, b ç ıüpbe yok ki çok 
yaman olacaktır 1 Bütün diio· 
J••ıa, berkesin bıldıiıne ifÖ· 
ı~, bııim ae bılmemız ve b ç 
uııutmamamız gerekli olan 
bır it vardır kı o da ıudur : 

Bundan ıo ... ra çı~acık 
olan aav.ılar, timdıye kadar 
aöıcıüiüa.iız ve duyduiumuz 
•naıl•r• ~biç beazemıyecek 
hua mud.faaaıaı v•ktıade 
aüıiiıuaiyen ve b.zarl• nmıyaa 
memleketler, bırkaç gün deiıl 
batta bark. ç aad ıçınde, iÖ 
rüime• f felaketlere •ir•••ı 
ol~caklardar 1 

••• 
Hava tebhkeaini karıda • 

mak için bava müdaf 1aııaı 
baZJr1amak ıerektır. Okuyo .. • 
ruz, ıörüyoruı _ve bılıyoruz, 
btitiia mılletler geceh gtladiiı 
16 bu ııle uiraımaktadırbr. 

Her ulaı ıaaı bıı de bu 
7artaal ııae önemle çılıımaja, 
berıila daba büyü~ bır inaa 
daha derıa bir biyecanla, can 
la ye batla çalıtm•ia m~c ~ 

baraı. 

Hiikiiaetimiıın ve bava kura 
muaun b• yüksek vataa ıti 
tıerıadc: ötede~ bcrı ço~ de 
ierlı çıtıımal.rı oldujg ma • 
lumdar. Hiıi, maıü:nu olma • 
Jaalar dt mıyeceiız , ma.uma 
olmamakta ıırar edenler varH 
oalan da ıaandu m•i• çalııa· 
cak deiılıı. Çüakü, o ııl>i 
kafalaun bu ııi aolamadıı•a• 
kavrıyamad:iın• kaaı deaıbı, 

Ye pekila bılı)Oıuı kı, onlat 

bu ıti anlamadık1arıadaa •• 
kavra.madakluındaa deiıl, aD 

l•mak ve kavramak ııteme • 
clilderıaden o daıumu takın • 
•.•• ve auya o h ılde kalıp 
e balcie ıöruameyı ıözü•h 
Ja baaa bar ukaliuk bdmiı • 
lerdir l 

Du zav.llılar kııım kıaım • 
tlat1 fakat ı. hırde bı f ,. 16 · 
rliamelerıne 11 ;me:D bailiKaıte 
laepaıaıll bırJeıtııı llOktabırdır 
Kımiaaa ıçı batk• dıtı batlı• 
dar. dııtaa •• tJö)'I• ıörllaiiıi 
ııbtedır, ıirüameie çahım ı· 
11 ddaa ıallıl menfaat Ju ıtı!e 
dir. Bıtmıyaa, tikeamıyea mı• 
faat laaralaruu. itte laep bu 
~llte 16ıDDiitlni, bu 07walırı 

ve bu dohplarile teskin ve 
temiıı edip gitmekte, ve m.u· 
les f çok kerre de çoklarımı 
zı, yak ndan ha mıyanlar/,,,u 
vallı bir k111m s;f adamlara 
aldatmai'a muuffak olmak 
tadarlar 1 

Bu g bi menfaat tlüşlüo• 
lerinin cemiyet ıçincleki za • 
ra ları ıçi dıı. lıaplıa~a olan 
•o~alı oe ma•a baıı h11tiple 
rinden daha çoktur, çünlliı 

ikırıc /er en tem z. ve en yük 
••Aıı iı.ere ve oiC'aanlara kar-
i' daıma •Önmıyen lıir k.in, 
çırk n b r lunlr mahmul ol -
maların• ro11me , ek•eriyelc~ 
halle> i, uaz:yetieri ue rol/1tri 
ma/cimı.ıur. o.,.far bu vaziyet 
lerıni det fi rmedıkce, ıahtd 

bir tvuır tıJlıınarc.k hu iıl yo 
luyla iç•mız.e lıarıııp içlerini 
giz.lemt:k ıure ile yerıne ~öre 
:r.•laırier.nı akıtmaya imluin 
ue !11 aat bulmadılH;a, 11:t~ide 
r olluınde m .uoffaluyetı;zti 
i• malalıiımdurlar. iunla.ıın 

bir Jııımı ıa.ntaila muki ıu 

tap /ıazanç temin etrnelde, 
bır /ı11mı dahi maale1ef bi • 
zim ciılık.tıı::ılı11 miz oe yumu 
Ja Jıl ı11ımız., daha dotr a1rı il 
ı ıızliğımiz .) üz.ünden yinıt 

ıuroda burada ıandon o• 
hundan o• hmia olan ~ok 

atlamlarrlan tlalıa fO.lı f ı O• 

menlant •armei•eJirler. Ba 
le abıl~•n olonior •i"• wide 
iıtc yukarda iıard ettifimia 
·çi baılca dı,ı baılııı olan, 
falı.at •flerini wı~leo."p •ahte 
taoırlarla ı ılasi menfaatlerini 
tem n• fOlıı anların y•rı,.1 
tatmafa y•itenmdtt•rlirl•r , 
Zaten, onların da aaalı yalcın 
•' t;miıl•ri aranır tarantr•tı 
ba•ibilcrdın tiiremis oltlaltla 
rı Jıolayca anloıılmıı olaca· 
tına la Ç 1üplae dmemelidir. 

Jıt• •örünüıte baıka baı· 

lı'I llÖrunen ile oyle •örünms 
I• ~&Jlııan bazibi adc:mlar 
hı:ılulacJtte aynı yolnn yo c:aıa 
darlar. ıt; '•rı birJır, fi• yib -
yıb« ••laıil•ri aamara •Ö~le 
ri a• birbirlerinin aynıdır, 

oe lıimi cahil, lıimi o'amuı 
•ınıftan olmalarına rlltmen 
balcatlar birhiriniu •ıltıfı ~ı 

m :ılı, 6ulaatlcır birbirlerinin 
can&era&erlcritiirl•r / 

Bu zayaliılardan laiamd 
oı oaaıl• bclı •mclı •aflılc 
olar, onun için:iir lıi, ba ba • 
h11t• onL•ra •cbümüs ) o dur 
tli,,oraa. Ne yapaalı onların 

lıafa•ını laalııkat• ~colıc m• 
yis fi• la~lcilıali onlara lcaL al 
eUiremeyıs . yalnız, üzerınde 
darulacak, ıırnrla durulLcak 
meaele, bu .. lard•a bir kıımı 
aı aıbte tavtrlarla iti ialık 

ye tet•İf etmelerıae imkl11 
ve fır11t vermemek yolunda 
atJlm111 ıereken yeni adımlı
raa ıbmal ve ıbmale ujrama • 
•ıı o muındandar J 

•*• 
Hı•• tclılıkea. aiD 6otmi 

Transit 
yolumuz 

Iran Tran•it yolunan ho· 
ra•an kop araıı beıyiiz bin 
lira bed.:.lı lıe~if/e elııiltm•· 

ye konulmuıtar. 
Ka,.a.köse • 11ii·cu~u 1olı 

araaındalli kr•m·n JrJlaİ lıeıif 
/eri )tıpılmaktadır. Yalımda 
akı /mete ko ulacaktır. 

Gümüıane ile bayburt 
ara ında kalan bazı parçalor 
da eluiltmeye koımuıtur. 
h.öyJü ıçın b~r mil) on 

kilo 
Mısır. geliyor 
Zıraut banko.ar umum mii 

dürlüıiuclen üçü 1cıi umu mı 
miifcttııimize ... ıen telrrafta 
ac:uz fiatla koy/üye teozi etli· 
lecek olan bir mi!yon kilo 
mı•ırın ıehrimiz Z!raat ban· 
lao•ına g6nderilmıkt• o/clula 
bildir ilmektedır. 

Notamız 
ve dünya 
matbuatı 

Ankara - Notamız etrafı• 
da N ~ıriyıtta bulanan dOa 
ya matbuatı umnmıyetle çok 
müHit bir Jiun kullaum•kta 
dırlar. 

Artvin Vali~i 
Bay Refık 

Bir -'a~ 11an edoel ıelari· 
mize ı•len Arloirain Jeierli 
11aliıi lııymelli idoreadaınlar1 
m ı:.tl ıra b~y Ralılc&ngiinHop• 
yolu1le Ar to:n• 6İtmek üzer• 
ı•larimiatien laar•lı.et eti c~/e· 

1 r. Bay Relilı ftlarimizde 
lıaltlıtı mdtltletce •ayın amu · 
mi mülelıi,irn ·aira mi•afiri 
olmaıtvr. 

Artv.iu -- Hope ve 
Rize yolu 

Arloin oildyetinde yol 
iılerl biiy6k bir fauliy•tt• 
yol alıp •itmcktedır. lı6y lıa· 
nunu r1CI holıJıan f o/ı. 6;;aıl 
lı6y yo 'ları yaptırılmalctatlzı·. 
A.,.toinı:lcn H<Jp•"I' takiber1 Ri 
Z•ye lıadar yapılm~JattJ olan 
yol laazirana lıatlar yetiıtiri· 
ı~cılltir. Ra •uret/e Trabzon 
tltın arıolıH ota:rubil nalcli 
yalı baılıyac:alctır, 

Ş wıct artiah-:ın ) ola tla 
y:ıpılmalttadır. 

Buı6n ıelarimizden laar•· 
lı~ı @decelt olan Artoin Va 
liai 6 O' Refilı ha yolları ı.ı. 
le le •tiecelıtir, 

Demircisin 
~erine 

Ankara - Fühcedea 6lea 
yunan baıbakanı deairciıia 
yerine baıbakaahjı demic ı 
&zerine al11ııttır. 

meydandadar. Bütün mılletıe 
rın b zla hamle ile atılmıı ol • 
paklar1 kava kanetleri itiade 
biıim de DHıl ve De bliyllk 
bir ıDaD va heyecanla çalif • 
mamız lizımgeldıii meydanda 
olıa bir bakıkattır, 

Bt#cır Silıtıi SEKER 

Boğazlar 
meselesi 

Anka~• -luestiya ıovyet 
ler Loıan konferansında tür 
kiye ve be zaılar üzerande tam 
bir bakımiyet verilmui.ni tek 
1 f etm·ş erdir. bu nazu de 
iiımiş deiildır. Türkiye gerek 
cenevrede wnek ceaevre dı 
tında ıu'hu ve milletlerin em 
niıetı için çalışm ıtır. 

Söyle bir Türkiye b~inlar 
emnıyeli ıçiıı eD emiu bir ke 
fıldır demektedir O!yli teli 
r.f gu~ttl de dünya ._sulbuna 
candan bail o'aalar i~:n türk 
bü ı ii uet ni 11 tarz bareketa 
b.lulu bir derstir. bir ço" ada 
let sebepleriadea dolayi mua 
bedenın yeni ~en tetkik edil 
muin~ mani olmak bizim için 
ıüç bir ıey olacaktır. 

Türk toktrq nazarınt tam 
ınlay ı z bniyetile gö•ütmtie 
b .. ıır bulu111nahyız Demekte 
dir . Er tuvel fraGliıZ 
ruetu de A tatürküa bo 
tular üzeriadeki ipoteki 
kardumık •uretiyıe muaızaın 
eserini tamamladıi1aa iıaretle 
ba tadil keyf .yetınia büyük 
milılulita tesadüf etmeyeceii 
ni ıö yl emekte ve beynelm'lel 
trıriki mua i eserine ı tdaka 
tun fı ı niıpat etm:ş olan lürki 
ye11ia A.vıupa ve Asya bu fo 
duada m~deniye.İD mabafızı 
olduiaiıu kaydetmektedir • 

Iran rnetdeıide nohmı 

ıı çok müsait bir tarzda kar 
tılım~ktadırlar. 

Kamutayda 
'akara Kam~hy1a ba 

gii1ıkii toplant ıında hudut Ye 

ııbbat ıeael direkt6 lOiünüa 
1936 yıla bütçeıi ve it•lya ile 
1Auaakıt ticuet mukavelesi 
ve kıhıımr anlıı~ularıaıa me• 
riyet müddetıaıa uzatılma11aa 
aıt anla ımalari hakkındı ki 
kıı;u11 llyıbıları kabul edıl • 
mııttr. 

Boğazlar 
Meselesi 

Ankara - H.vaı aj ınıınıa 
bildildiiiae göre hükQmetimi· 
ı·n Boiazlar rtjim.nia .yeni • 
den tetkiki bıkluadaki not111 
aı mevıuubıbaeden Tempı 
Avualuryanın muılı~deler barı 
ciade Ye bu 1ların iblila 111. e• 
tile aldıiı karar ile yıptıii 
talep anııad alri farkı billıu 
aa tebaruz ettirmektedir, 

t-vENİYOL 
On a~ On J6rı yılJan 

l11ri Cümlaarıyet O• inlıı 

/dp )'Olanan a•Oam[ı oe 
lıi~ ıaımlYan bir yo!c:aau 
olan ( Y eniyol ) f0'1 
yalı.ıntia.yeni hurafat oe 
~ok faydalı ııaııh••o•yatla 

Her gün 
D6rt hüy;ik aalaif e olG 

~k f•iacoilır, ..Jiı 

Di,.eklörü , Baayaaıcıaı -ı 
BEK'R SUKUT/ 

15 N SAN 1936 Ça rıam6a 

Yedi günde iki defa çıkar 

Fiyatı tlört lıu·uıtar 

7 65 Gün evvelki 

YENlYOL 

Park, Bahçe .. 
« Y • z Keli yor halk her 

Y•Z me:vıiminde olc!uia gibi 
bu yaz günleriQde dabi JO• 
rulan Jımıiı111 bunalaa rubu· 
au biraz ıııldatmak ve par• 
latmık için yine alrıam 18• 

bab ıo'caklar• döküleceld rl· 
aeı, bava, yrı'llik urinlik .. 
balkın ve bele nyf.ye y.ıpı· 
mayan halk tabakaaıa1n, ya. 
z n aradıiı, beklediii ıeyJer 
iıte bua:ar. 

Alay eririm ve ııbitaaım.ııD 
deierli himmetleriyle •eni bir 
ıelul alan aüze.b'ur •iae111 
olduiu iç:a bu ihtiyaca klfi 
ıelmiyor. 

Yeniden, bir mütebı111a 
elile tuh ve tanzim ettirilmek· 
te olan park, küçükltlili •• 
h•vuızlıiı itibarile halk.na 
tebezzüb ibtıyacına cevap ver 
memekle beraber günettea 
mahrum baatalar k•fıleaiaia 
yüzde bir iof bıle içine çeke• 
mı yor. 

Eıki takıim mezarlat-, yıl• 
latdan beri bombot dur•n ba 
ıeaı·n manzaralı, bol bavalr 
dilber ve yıiıt yer, Bambaaıt 
t>ir uıulle •i•çllndmlıa, hılk 

içia De ıüzel bir teneııib 
1eri olur, •e park iami aacak 
ona verile bWı J • 

A'adaa 765 fÜ• . f'eti 
park, bahçe yo!und•ki y&r&· 
y&f bic •i biç deiitmec i. 
765 ıünde k,•ca •etrük t•k· 
ıim mezarhiıaa tek l»ir kaı. 
ma •urulup tek bir •i•ç 
dıkilmedi. 765 ıünde 0 11 
IH ti ve hava11 ve maazaraıı 
ool olan O iÜZel 1ılaa bir 
aİfilçlık haline ıelebilirdi: yine 
i~l~bilir, •e bir çok itlerımis 
i' bı onu 11 da çileai aacak 
doldu i diba ı 

3000 Ura 
ikramiye kazanan t.ahhli 

Hava kuramunua 6 nca 
çekilitinde 30 oia li'.'ahk ik· 
ramiye bava kurama Tr•l»zoa 
şııi~eai merkez kiteaiaia ••t· 
tıiı biletlerden ( 1059 l) •ama• 
raya i1abet etmittir. biletia 
t••ıh ıabıbi olan 8. Ceydet 
Kureman tam 3 bia 1.'ra ala· 
cık tar. 

eu ikramiye ile lnı11111111n 
ujur kiıeai b :ıinci bllyOk 
ilıramiye .kızeadarmalrla atar 
rekoru kırmıı·sr • 

Katumua mı-. llez tai1'eıi 
bayii bay M111a kafkaaın ••t4 
ttiı biletlerle 4000, 3Soo. 1000 
2000 •e bu kerre de 3roo 
lira ba ' re ikramiye ~•iıt· 
malda t•nı rekorunu da kar· 
mıştar. 

Spor 
Kongresı 
Ank~ra - SekiS.nci Spor 

ko~ıruı bu2ün balkeviade 
adlıye bakanı Şiikıli S i l . araç o 
uarJD bır Dutka ile •ı•'• ·tt8' 



2 s~h'fe 

VM.ŞTİ 1 

U GÖNLÜM 

F ak&t ba korku ıizliden 
g'zliye onu kalbini de kemi · 
ıiyurdu. Bu sıı detin uzun 
müddet dev m edemiyece;iae 
dair em reler vara1. ona ver· 
diği birkaç para aylığı da 
vermiyecek h le ıeliue, ya 
hayatını kaznnm k macburiye 
ti onu buradan uz klaımıia 
ıevkederıe ? 

Bunları dü ünürken derin 
ıiyah bir iimidsizli~e k yıldı 
ğanı hisseden Sedat ;iddetle 
başını s llayor : 

- Mümkün de~il - yıl· 
dıısız yaıayamam. Ondan 
ayrılmamak için ne ıaı1msa 
yapacağım , diye söyleniyor • 
Sonra tekr r gözlerini kapa • 
yarak şkın ıiıyıuına dıla • 
yordu. 

• * 
Hüıeyin a~adan Sedada 
Size nekadar emn~et •e 

ı imiyetle .. evimin kapısını 
açbiımı, bıan ve kızıma göı 
teıdiğiniz nez ket ve merbu· 
tiyetten dol yı ıize nekadar 
minnettar olduiumu biliyor • 
ıunuz. 

Mamaf ıh bu dostluiun ev· 
velce zan ümid ettiğim kadar 
hi11i ve m 1 nfaatten aıi olma· 
dığına mateıüf kanaat baaıl 
~ttim. bu gibi bir vaziyet 
karşııında bir aile reiıine dü· 

· ı~n vazıfeyi ifa mecburiyetin· 
de kaldıiımdan dolayı beni 
mazur iÖımenizi rica ederim. 

Maaltuüf bundan ıoDra 

sizi evime kabul edemiyece -
ğim. Benim İçin pek büyük 
bir haz ve şeref teıkil edea 
ziyaretlerinize arbk f aaıla ver· 
mcnizi ve bu karardan dolayı 
pek çok müte11t oldujumu 
arıederim. ben bu elim kara· 
r.1 ittıhae mecbur eden ıeva· 
ik hakkında daha zıy•de tafai 
lat vermeğe hacet • görmüyo • 
rum. civinmerd bir genç oldu 
ğunİ.ızd.an emıı::im Sedat bey, 
her haUic bakı'·at hani tevile 
çalışmak gıbi bır te ebbüste 
bolunmayacağuuzı biHyorum. 
Mamafih böyle b&r tarzı bare· 
ket ibtiy r ettiğiniz takdirde 
gaytctinııin tamcı ile boşa ii· 
deccğini, ı rdcdeceiiniz mu 
hakcmat ve deliiihn ne kanaa 
tımı, ne de uzun ve derin mü 
lihazat nctıccsinde verilmiı 
~lan ~aru!~'. katiyc:n değiş 
tire ~ıyecegını şimdiden ar ze • 
derim. 

l .üaeyin 
"' Pupa yellu.c gıa yordum. 

Birdenbire rüzgar auflu. yel • 
kenimin kırık Piı Cl.w.e;& ribi 
söndüğünü gördüm., 

Sedat bu mektubu okur • 
ken alnınd o soguk bir ter 
boşandı. Başı ağırlaııyor. KQl-
ları ya)Jına düşüyordu. Bir 
zaman hiçbir şey düşünmedi 
hı çbir şey . bıasetmedi. Gözleri 
gayri mua.yyen bir noktaya 
dıkilip kamıştı. oksdar ı•ıır· 
m1şdı ki izt1raba bıle duyma· 
yordu. bir zaman bq halde 
k.aldı. sonra en nazik bir ye· 
rınd~n yaralaıımış i lbi inle _ 
yerck : 

- Sıadet\m bitti... Bu 
adam bir darbede ümidlerimi 
1ı •1•ttmı ytkh, dedj. ... 

Vücudu bir isyan ihtil•cile 
ıar11Jmağa başlamıştı. yumru· 
junu ullayarak : 

- İhtiyar nekadar uiraş· 
ıan boı ... Kalbimi göğıümün 

içinden ıöküp alamıyacakaın 
dedi. Sonra ayni · iıyaal& elle· 
rini ıemaya uzatarak : Niçin 
btni bu kadar eziyersua., . 
bir insan mukadder olan sa 
~detlerin fevkine çıkmak, bir 
gayei hayale erişmek istedim 
diye mi bana bu azaba reva 
görüyoraun ? Öyleyse mura • 
dın oldu.. diye inledi. 

Gözlerinden sararmış yaş 

selleri akmafıa b; şlamışta. ba· 
ıını elleri içine alarak kes:k 
kesik tezalim et111eğe bııladı 

- Demek ben Yıldızı hiç 
iirmeyeceiim... bu adam be-
ni adi bir çapkıa telakki etti .. 
Halbuki ben Yıldızı görmek • 
ten bışka bir şey iıtemiyor • 
dum ... bizi •)Irmak iıteyor .. , 
Saadetimi bir ihtiyarın budala 
arıuıuna kurban etmeyeceiim 
bir hayvaa gibi merhametsiz 
cesine bizi boia:ılamalarına 

rau olamam ... Saadetimi mü· 
dafaa edeceiim ... 

Titre;e tıtreye maıuın111 

batına ı~çti. Hüseyin aiaya 
mektuplar yazıyor, fakat hiç 
.birini beieamiyerek birer bı • 
rer yırtıyordu. Nıhayet bir 
clanuini oldukca mvtedil bu-
lar ak zarf1a koydu. 

20 
Hüıeyin •i• fena bir A -

dam dciiidi. fakat hayat bak 
kında müıbet kanaatları varcu 
bahuıuı kızının saadetini her 
ıeyin fevkinde tutuyordu. 

Scdadın ıerveti olmadıi1 
ıibi ııtıkbalini temin edecek 
bir meslek ve Şa.natı da olma 
dıiıaı biliyordu. Kendi de zell 

·iİD bır adam deiıı2i buıaena· 
leyb Yıldız.ı ınüebbed bir ıefa. 
lct ve mahrumiyet hayatına 
vakfetmeii aklından geçıre -
mezdi. 

Bir yırbk mektup . parçası 
deliletile maceraya vakfolau • 
iu zaman kızını karıııına ald1 
Helim, aakıa bir ıeale : 

- Yildız, dedi, tecrübe~· 
me .ye sana olan muhabbeti 
me iti1J1at ~t ... bugün yapta • 
iım ıey içİd ilerıde eHerımi 
6pecekıin... Uzun '(le deıia 

düıündüm ... Seni Sedaia ver· 
mek mümkün deiil... U.au11 
eyi ye namuslu bır iCDÇ ol -
duauna teaelUim ederim .. , 

\f' akat vaziyeti içtimaiyeai 
ye batta zannıma göre ta .. ıat 
te miı.ac eyi bir aile babaa• 
olmaıına müsait dr.iil ••• 

· Yaldız korkan bir tavırla 

babasına itiraz etmek isteiii. 
SedatıD metin ve m•Jfımath 
bir ieDÇ olduiunu, aayvüııay · 

reti ıayeainde kendiıine eyi 
bir iıtikbal lemın edebileceii • ni ıöyledi. Zaten evlenmek 
içhı aceleleri olmadığını, bir 
kaç sene bekleyebi1ecekleıioi 

ınlath 

Ar~11ı •ar -

• (YENIYOL) 

Antimanyetik Bir C• (' 
ve Kol Saat ~· lı L~ o • 
manın melifaatı 

Antımanyetik o m v n 
en iyi bir s~atın il kuvo ı 

miknatisiyeden müte &'r o p 
a)'arının boz.ulduguna bı tr 
mi diniz? «REVUE» ,fi!, "' 

Fabrikaları, k n i ıc dl ı 
o !up en son ter~kkıyatı fen· 
niycye tevfrkan ittıh z eciı ra 
emsalsı:r. metodlar sayes r:de 
imal ettığt antima yetık saat 
ieri en bü)ük mıknutıs huv 
vetinden bile miıte sir olmaz 
ne ayarı ne de iş emes o· 
zulmaz Bir t;ok Fabrıkal r 
ıaatlerınin kuvoei mikntlt si 
yeden ari oldugunu ıddıa 

edarter. 
Fakat lsviçredc, Nöı tel 

ıaa tcılık Resmi L:ı oratuar. • 
ları tasdik etmişl .. rd.r kı: 
YALNIZ « kE vUE» .)AA T· 
LERI HAK.IKAlEN AN /. 
MANYEflKTIR. 
RE saatierını 
saatçılerııuzde anı) ın z. 

Şchrimzd bu u m aıgı 
takhrde , J<J:. \l lJi.. Aac.t l"'-b 
rikalarımn ı ur kıy sc.t fU 
beıi buıunan 11t nbuL ocı.h 
kaı;.u, 1 aı h"n l ncı ı..ı iV! 
19 o muracaot caıl , e ı ru:a 
olunur. 

1 rabz On sulh hukuk ha• 
kimliaınden: 

Trabzonun kaum alJa ma 
halle:.~inde atn"(.lud z.acte ha· 
z.ım tJ kdı Gııuk"t ragrp oz 

türk tararfından müdae.al yh 
tarafından muddeıale)'h ar· 
naoud z.ade talat ve Faıka 
oe afıle ale)'hLeıane ıkame 

ectılen trabzonun argalya ve 
kısarna köyı rınd vakı g y 
ri menkullermm takA;ımın 

mutedair daı>cmm carı mu· 
hakemcsı sıraımw 

hıuedatlardan <.dıfenın 

uukuu uefo.tına mı pnı varı1ı 

hem'" eteri zehra o r f ,ha 
nın ıkametgalıu.rının mefha· 
lıyyetın bma n ır.ah cm c: 
Jıendıicr ine mukaddema ua 
nen teblı;at )OJ'ıldıtsı h lae 
11eımcdıklerındt:. v oır una 
iıırazda bu unmadıkforınctan 
haklarında usalen gıyap ka· 
rorı teblıgm karar v rıim ş 
ve mahkeme 4 5 !1.:J 6 p zar· 
teıi sıinu saat ona bırak lmıı 
dır • 

Me.zlurc zchrı. ve retıa· 

nın yevmi mez"'ü.rd hız... t 
6elmelcrı t1e ychud cmunı 
bir mümt:Sill gonderme~eri 

lazı rr.dır. 
Ah si takdirde bir de ha 

muhakemeye kabul ofunma-
yacaklarz hasebile gıyap ha• 
rarının teblı~ makamına ka· 
im olmak üz.ere~ e)fıyEt ılan 

o lunur. 

___ ,h -·-

ve 

de fı sa! 
veo. 7 kiş'hk mücehhez ve işler bir halde 

it Zeocirler , takıml~r ve 2 yeni iç lastık 
ol nl rı her gün lo -12 arssında , doğrudan 
Fr nsız konsolosluğu sekreterl"ğine müracaat 

3-4 
•• •lı c ve ... -c::& ı -rın 

g- y günlerı 
dı c H.ı, a~et İnden 

.J 

4 yı mda damgalanmış ölçülerin 936 yıh yılltk bak 
ışl rı EŞ ğıd yazılı s ra He : yapılacaktır. 

A ıc ar ve kuı udanelıler hacim ölçüleri 1 niaao jla 
15 D S D 36 

B Uzunluk ö çüleri, metre er 16 ila 15 nisan 936 
C - Tartılar ve terı.ıler. p sküller vesair tarb tarçları 27 

n san ıl 19 11ı1ı1yıı 9.~6 
2 U çiıl ır bakıya tem zlenm ·ş olan k getirilecek ve toz, pas 

veya d.ba ku u m ş bo)a gıoı bakı ve damıaJanmayl gücıeı· 
tırıcı p si lderı ol olar kaoul edılmeyecektir. 

\ u çü suhıplera Ölçülerınde yılhk damga yeri hazırla -
m y rl m cbu durJar. Y:ıuık damgat rı konacagı Jevbacddar 
knrşua b l t 1 rıle br.ıkır v •a ~t:nzerlerıoden ve öıçülerin uzcrıne 
sıv m k uretıle stonulursa knlay ve balıtalaraao olacak ve 
drung v rteri en z yırmı mıhmetre uzunluğunda bulunacaktır 

O mga y rı d.mg yı bozmad•n ayrılmayacak bir tarzda 
ö çuv b i.., olmalıdır. 

4 E le inde mur caat kağıdı olan ölçü sahipleri ölçülerini 
yuk ıd y zıh gunlerd s ra Ue ve yazılan tarıh veçbıle bazırlı · 

g up ewurıuguna getırip damga ettırmelidırler . 
u t k n sonr eHerındekı muracaa.t kiiıtlarının 

hü mü lı lmıy c ğl gıoı )•pılncak mu1tyenede damgasız ölçü 
u ld ~ ı gö u ü e blçuler hnm kla beraber kuHananlarin 

c z c ph ı cakl•rı 1 an ~ıuııur. 6 - 6 

r a tırması 
Koyu :.aev ii 

Çukur f yir Çeğirmendere 

Bedeli muhammeni 
20 lira 

Bııy l r D1 t ktörlüğünden 
Yukauda ev• Fı_ yc::zılı 6~95 metre murabbai yerin ~ayir 

nı luu ı /.! 4 936 gurıünden ıtıbaren 01beş gürı müddetle artır 
ma a c k ı mqdır. artırma günü 27 4 936 pa:zarteai günü 
ıaat l:J edır. Tarlıp,e1m bedeli muhomm~nin } üzde )'edi 
but;uk nıli etindeki pey akçeler ile Bo;, tar ide.re •İne n.urocaat· 
ları ı n olunu" 1-4 

yo elektrik ciha·zıarı 
H r ç şit gr mofoıı, yn1 ve dikiş makinalari 
Çorap ve f nil~ ve beDzeri makineler vesaire- tamirati eD 

ucuz ve temin&tli surelte y0ıpıhr. yc;pılan işlerde muanen za -
m D iç'n te"ıinat verılir akai halde meccanen tamir edilir. 
~1eydan A1t~okak ; sehzecılerde yağcilar karşisinda 
Fenni iı : Kemal Oflu Aşik Kutluoilu ~~ 259 

y~n ayanlar baylar 
pı , §O~on ve lastik'erın~zi zarif \"e sağlam 

\ p ırman z için ticaret odası karşısında 
ı~ ) ı du da bir deneme kafidir her hal. 
k hr;:,ıniz. 

ALMiNA 
O ZF " 

Gayri nıenkul satış ilani 
Maha!leai Sokağı Neo,i M. N. K.m. 

Lira· 
Tuzla ceıme Ayaıtad) O• l 33m.mar1cnın 72 h.de. 38 laiuui 219 25 

• • ,, 78 m. m . arsa 206 ı. 26 
,, • latadyo Harap hane 226·1 120 

Kemerkaya Adamcı oğla " 119 r 75 
,, ,, 250 m. m. a11a 120-IJ6 100 

lskender pa,11 Kahreman of. 136 m. m. a 11a 523.524·525 35 
n ,, Acem otla Harap hane 464 800 
,, . " Çömlekçi Üç göz.lir ma f az.a oe ardiy enin ru•fı 3 24. 3 23, 322 650 

Ayafıl boy Telli tabya Mü.nheJim lıııla ue anbar oe taby araa•ı 600 
DEFTERD A RLIKTAN 

r 
R. 

"' • .. 
• E. 

M 
it 

H. M. 

· Yukarıda evıafı yaz.ılı 6ayri m•nkalatın m ilk iyetleri pe,in ,tır.ı il• ıalılacafıntlan ıali, 
olanların ya~de 7,5 dibozito larile birlikte 21·4·936 paz.artHi E•lll •aat 14 d• J•lttrıl11rlılıC11 
toplanoı:olı lcomiıyona murıccsAtları. 1-4 
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i L A N 
207 sa~ılı A.rgaiya ta 1m kredi koo•er;~ titinden 

ı 

14 70 S~ yalı J.İf«; İ kreJi kooperatifleri kaaunun~ tevfik~ D 

teşekkül eden kooperatıfimiz 2836 sa!ıh tarım kre_dı ko~peHtaf · 
Jeri k•nuııuııun hukümlerioe ve bu buklmlere mutenazar olan 
Statüye uymayı ve bu mevzuat dzireıinde ç•htmıyı k•bul et • 
mek veya etmemek içın umumi heyeti .. 4 - 5 - 9~6 rününde 
kooperatıf n merkezi olan Arraiya meYknnde fevkalade Ye ale· 
ladeıçtimaa davet eder . . 

Fe\k&lade ıçtimada gör6şiile cek "end : ( Raznwme ) 
1 - 2836 Savıh Tarım kredi · kooperatifleri kanaaana 

2öre intioıak veya ~demi iothak kararı etmek. 
Alelade ıçtamada rörüşülecek mevad : « Ruzname • 
1 - Açık reyle, kara r za bıtlarını tutmak Ye seçim itlerine 

bakmak üzere okur yazar iki k ş i seçmek. 
2 - B Jioço ve kir ve zarar benbını ve yöaetim ve koa· 

~ro l kurulları raporlaruıı inceleyerek tasdik ve kurul üyelerini 
ı bra ve buhran vergiıinin ttfrikinden ıonra ıtaUi büHı•leri 
dairesinde kar ID tevzi ne karar vermek. 

3 - Müddeti bıten yönetim kurulu üyeleri yerine rizli 
reyle yenilerını seçmek. 

4 - Yönetim kur ulu için r 'zli r~yle iki yedek ilyeaeçmek. 
S - Giıh reyle ıki kentrolör seçmek. 
6 - Ortaklarla kooperatif arasında çıkacak ihti ilflarıa 

hallini tetkık için hatırlı ortaklardan üç kitilik bir bake• 
heyeti ıeçmek . •. 

7 - Mevzua.t dairt s'nde o t aklara yapılacak ıkrnat_ lle 
kooperatifın z raat bankas o .fan yapıcaiıi kraılar bakkındabanka 
nın direktifleri da1ru nde hareket etmui için yöndim kuruluna 
s ·lakıyet vt-rmek. 

8 _ Kooperc.tıfın masraf bütçesini teı'oit etmek. 

i L A 
21 3 Sayılı Boş oğlan tarim kredi ko~ratifin,len ; 

1470 Sı.yıh zir~t kr~di kooperatifleri kanununa te•fikaa 
te,ekkül edt:n kooperatifımiz 2836 sayılı tarım kredi koopera • 
tı fleti kaı uııunuo bük ılmlerıne ve bu hükümlere müteaı z'.r olaa 
ıtatüye U) mayı ve bu mevzuat d'llirf ıinde ~ahımayı kabul et • 
nıek veva etmemek içın umumi heyeti 1-5- 936 rününde 
kooperatifın merkezi olan Hoıoj'lan meY~nde feYkılidenılela· 
de içtimaa davet eder. t' 

Fevkalade içtimada görüşülecek meYad : (f Ruınamft ) 
. 1 - 2836 Sayıla tarım kredi kooperatifleri kaaanaaa RÖ?e 
ıntibak veya ademi intibak kararı vermek. 

Alelade içtimada iÖıüşülecek meYa.d : « Ruıaame » 

b 
1 - Açık reyle, karar ıabıtlarnıı tutmak ve ıeçim itleriae 

akaı,.k üı:~re okur ynıar iki kiti seçmek. 
2 - Bilanço ve kir ve zarar besıbanı vo yönetim ve 

k.o~trol kuıulları rapnrlarıaı inceleyerek taadik ve kural üyele 
ruq ıbra ve buhran ver~iaiaia tef,.kindea aoara atatii bü~imleri 
dairesinde kirın tevziine icar., vermek. 

3- Müddeti bıten yöndim karala llyeleri yerine riıli reyle 
yecilerioi ıeçmek. 

4 - Yönetim kurulu içın gi:ıli reyle iki yedtk llye seçmek 
S - Giıh reyle iki kontro1öı +eç•ek. 
6 = O rtaklarla kooperatif aruıad~ çık•cak ilıtılAflarıa 

lnllini tetkik içia hatırla ortaklardan iç kitilik bir bakea 
heyeti seçmek 

7 - Mnıuat daireıinde ortaklara yapılacak ikrazat il, 
kıoperatıf'n ıiraatbankaaından yapacaiıikrazlar bakkıada baaka .. 
ilan direk tifleri dairesinde hareket et•eai içia yönetim kuralaaa 
~al,biyet vermek. ' 

8 Kooperabfia m;;araf btitçeaiai teabit etmek. 

i L A N 
t 07 Savili ~stili tar ım kredi kooperatifinden : 

• 
1470 tayıli ıin i kredi ~ Clopera•ifled kaaununa tevfıkı• 

·lftekkül eden kooperııtifımiz ( 28J6 ) sayıla ıanm kredi ~oope 
ratıfler1 kanununun bük fımlernıe ve bu bü lı Ü•lere milteaazir 
olan ıtatüya uymayı ve b u mevzuat dairuıade çalıımayı kabal 
etmıek veya r:tmemek ı ç in umumi hcyetı 30 4-936 perıembe 
IÜaünde kooperatıfıo merkezi olan Hoı ojlaa •e•kiiade 
fe,kalide ve alelade içtim•• davet eder .. 

Fevkalade içtımada dörütülecek mevad : ( Ruınıme ) 
. 1 :l836 sayıla tarım kredı kooperatifleri k•nanuna ıöre 
llltabak veya adem ı intibak karan vermek. 

Alelade ı çtımada iÖrüıüJecek mevat : (Razna•e ) 
1 - Açık reyle karar zü1tlarıa1 tat•ak Ye seçim ııleriae 

balcmad üzere okur yazer ıki 'k:ıi aeçmek. 
. 2 - BıJiaço Ye kl r ve zarar be1abıaı Yey6aetim Yekoatrol 
luır111ları raporlarlnı inceleyerek taıtik Y• kural lyel~rini. i~ra 
•e buhran nr~ ıiaia tefrıkiadea ıonra ıtatll bikümlerı daareaıa 
ıle klrın ten ıae kar~r Yer•ek. 

1 S - Maddetı bitea rit••tim karala iyeleri 1eri•• fidi 
reyle )'eDUoria i aeçmek. ' 

4 - Yöııetim kurulu için ll~i reyle iki Jedek &yeaeı•ek. 
S - - Giıli r~yle iki koatrolei Meçmek. 
6 - Ortaklarla kooperatif anlında çıkıcak illtilAflatı• 

lıaUini tetkik için hatarlı ortaklarda• 6ç kiıihk bir laıkem laeyetl 
leçmeli 

İ - Muıuat daitu inde 6rta~lart y•pılacak ikrııat ile 
~oo.,eratifiiı ıiraa.t banka1ındanyıpıcaiı ikradarlaakkıada baa • 
kıDıa direktifleri dairesinde hareket etmeai içi• JIDeti• karala· 
•• ••libiyet ver• ek. .. . • 

8 - Kooperatifin mısraf bGtçuıai tubıt etmek. 

23 NJ an Cocuk haftasıdır ... 

(YENIYOL) 

İ L A N 
67 l sayılı diı on& zirai kredi koo~er:ıtitinden ~ 

1470 Sıtyılı zirı. i kredi kooperatifleri kanununa tnfık•n 
teıekkül eden: koopnatifimiz 2836 aıyılı tarım kredi kooperetıf· 
leri kınunuoua hükümlerine ve bu hüklmlere müteaazir olan 
Statüye uym•yı ve ba menuat daireainde ç•lıtmayı kabul et • 
mek veya etmemek için umumi heyeti 28 - 4 - 956 rüaüade 
kooperatif.a merkezi olaa Dirona meYkiinde fevkalade ve alela· 
de içtimaa davet eder. 

Fe•kaJide ı çtimada ıörüt61ecek meHcİ : ( Raznwme ) 
1 - 2836 Sayılı Tarım kredi kooperatifJeri kanununa 

röre intii>ak veya ademi inti~ak kararı etmek. 
Alelade içtimada rörütiilecek mevad : « Razaame ,. 
1 - Açık reyle, karar zabıtlarını tutmak ve ıeçim iıleriae 

bakmak üzere okur yazar iki kişi HÇmek. 
2 - Bilinço •e kir ve zarar hesabını •e yönetim ve koa· 

~rol kurulları raporJarıııı inceleyerek tasdik Ye kurul üyelerini 
ıb~ Y~ bubr~n vergiıinin tefrikinden ıoara ıtatii büki'nıleri 
daırea1nde lıarın tevıiine karar vermek. 

3 - Müddeti biten yönetim kurula OyeJeri yerine riıli 
reyle yenilerini uçmek. 

4 - Yönetim kur ulu için r :zli reyle iki yedek Oyeaeçmek. 
S - Gizli reyle ıki kentrolör ıtçmek. 

. ~ - Ortaklarla kooperatif araııada çıkacak ibtillfların 
laallıaı tetkik için hatırlı ortaldardan üç kitilik bir hake• 
heyeti ıeçmek. 

7 - Mevzuat dairu'nde o ·taklara yıpılac•k ikraut ile 
kooperatifin ziraat banku n.bn yapacaiıikrazlar bakkıadabanka 
Dın direktifleri dairea:nde hareket etmesi için yöadi• kurulana 
ı ılAlcıyet vermek. 

8 - Kooperatifin masraf bütçesini tea'bit etmek. 

1 L A N 
146 Saylll Masunayizir zirai kredi kooperatifıntlen; 

1470 Sayıl. ziut kredi kc.operatifleri kan11nana tevfikaa 
tete~kül .edt:n kooperatifimiz 2836 aayıh tarım kredi koopera • 
tı fJeTı kamuııuaua hülsfıml~riae ve bu hükQmlere mütenu!r olan 
ıtatüye uymaya ve bu mevzuat dıtiruınde çahımayı kabol et • 
mek Yey~ . etmemek içın umumi heyeti 27 _ 4- 936 ıününde 
kooperatıfın merkezi olan diro.aa me•luinde feYkr tide Ye alela · 
de içtimaa dayet edeı·. 

FeYkalAde içtimada gariiıülecek meYad : ( Ruzname ) 
. . 1 - 2836 Sayıla tarım kredi kooperatifleri 111.aaanana 16re 
ıntıbak Yeya ademi intibak karan vermek. 

AleJade içtimada görüıilJecek meYad : « Ruıaame » 

b 
._ 1 - Açık reyle, karar zabıtlarun tutmak Ye ıeçim itlerine 

ım:mMk llıt:re okur yaur iki kiti ıeçmek . 
2 - Bi/Aoço Ye klr ye zarar be11bıaı YO yöneti• Ye 

k.o~t.rol kuraUarı rapnrlarıaı inceleyerek taadik Ye karaJ llyele 
rlD.1 ıt.~a Ye babraa verriainin tefrtkiadea IODra ıtatl hllkQmlerl 
d•ueaıade klrıa teniiae k•rar Yer•ek. 

. 3-:-. Mlddeti bit•• y6aetim karala iyeleri Jtriae ıiali reyle 
Jeaderaaı ıeçmek. 

4 - Y6aetim karala f ~ın giılJ re1Je iki yedek IJe ıe~mek 
5 - Gidı re1le iki kontro!6r ıeımek. 
6 = Ortaklarla kooperatif ara11ada çık•cak ibtallflarıa 

lıallini tetkik içia hatırlı oıtaklardaa iç kitilik bir bak•• 
lıeyeti lfÇmel<. 

1 - Metıaat daireıinde ortaklara yapılacak lluaıat ile 
kaop~ratif.a zi~aat~ankaııadaa yapıcafliktı1ılar hıli:lmada baaka-
aın dıreldıf lerı daueafıade hareket et•eıi iç fa y6aetim kurulana 
11IAbiyet yermek. 

8 - Kooperatifin 11uıraf bltçeaiai teabit etmek. 

1 L A N 
664 Ng lu Kilat hordokop kooperatifinden ı 

1470 ıayıli zinl kredi lr•opera•ifleıl kaa11aaaa tedıkaa 
teıekkiil eden kooperatifimiz ( 2ö36 ) HJılı tarım kr11di k oope 
ratıf!era k•a11naaaa lıiikfamlernıe ye bu bllkii'•lere mltenaıir 
OAaa atatiya •1•ayı Ye b11 mevzaat dairesinde çalıı••JI kabul 
etaek •e1a 1dmeme~ için umumi bey~tı 7- 5-936 perıembı 
ıüaüade koopen. tıfın merkezi oJaa baci mebmıt meyJdiıde 
tcYkaJlde Ye alelade içtimaa daHt eder .. 

FeYka.ll~e içtı••da dörütülecek anad : ( Raıname ) 
. 1 - :löl6 aaydı tarım kredi kooperatifleri k•aaaana ıGre 

iatıbak Ye1a ademi intibak karan Yermek. 
Alelade içtı•ada ıörüıülecek aeyat : (Raııame ) 

b 1 - Açık reyJe kuar Hbıtlaraaı tat•ak ye 1eçi• ııleıiae 
ak•ad here okur yazar ıki k:ıı 1eçmek. 

3 - Bıllnço Ye . kir Ye zarar beaabıaı teyaaetim Yekoatrol 
luırallara raporJarlnı ıacele1erek tııtik •• karal lyelerinl ibra 
Ye babraa Yer•ııiaia tefrıkindea ıoara ıtatD btllı6mleri ddre1ia · 
de klna te•z.ıne karar •ermek. 

J - lllddeti bıtea Jöaetim lrauıla lly•lerf yeriaJ ıidi 
re1le yeaileriai seçmek. 

4 - ~6~eti• k.u:.u'u için ıidi reyle iki 7eclek Byeaeçmek. 
S - • Gızlı reyle ıln kontrolır 1eç•ek. 

. 6 - Ortaklarla kooperataf ua11ada çıkacak ilıtiliflaran 
bıllıai tetkik içia hatırlı ortakJudaa iç kitllik bir bıkem laeyetl 
ıeç•ek ı 

7 - Meuuat dairuinde ortaklara J•pılacak ikrı11t ile 
kooperatifia ziraat baakaaındanyı pıcatı ilUallullaldnada lsaa -
kının direktifleri dairesinde bareket etmtal i~ia y6aetim karala· 
•• ıallbiyet Yermek. · 

8 - .KooperatifiD •11raf hGt~u!ni tea~it etmek. 
• 
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İLAN 
Trabzon mahlteme baı 

ltitabetınclen 

Ga!ri menkulun bulunduiu 
•evkı mahallesi sok•it ve N ıa 

Muhittin malıalluinde 
tapunun haziran 932 936 
tarih ve 59"no 2 icla lıayitli 

_Açık artırma ile paraya çe 
vrıltcek rayri menlr ulun ne 
olduiu : 

Bir bap hane 
Takdir olunan kıymet 
450 lira 
Artı•manın yıpılac•i• yer 
Molık -!me baı kitabeti 

ocla•ı 15·5 ·9 36 cama l'Iİnlİ 
•oat 14 jen 1 S e katlar 

1 -iı~u r•yri menkulua 
ıartnımeai 15-4-9~6 tari· 
binden itibaren 935.512!lo ile 
Trabzon B.K,clairuinin muay 
yen. l\Um~~Hında berkuja f6 
rebılm• a ı ı ç :n ıçı"tır i'inda 
yazth ola11Jardaıı fazla mılü . 
mat almak iıteyenler itbn 

. ıartaam~ye v~ 935 512 dosya 
namaraıı ile memuriyetimi· 

ıe murac•at etmelidir 
2-Artırmaya itrirak iç in 

yukanda yazılı kıvmetin "7.5 
ni~'3.etia~e P~Y akcaai veya 
mılh bır bankanın "teminat 
me~tabu tevdi edilecektir 124 

3- ipotek sahibi alacak 
lilarlıt diier alikadarlarill 
Ye irtifak bakı 11bı plerinin 
gayrı menkul üzerinde ki 
haklarının ve buıuıiyle faiz 
Ye m11rafa diir elan iddiala· 
rını it bu i llıa tarıbınden iti-
baren yirmi 2üa içinde enık 
aıüıb ite leri7le birlikte memu-
riyeti miıe bildirmeleri icap 
e.d~~·. ikıi ~ılde balrlar1 t•pa 
ııcıh ıle ıabıt olmadıkça ıatif 
b•deli ain paylıtmuıadıa ha· 
rıç kalırlar. 

4 - : Gösterilen iünde ar · 
hrm3ya ittirak edealer artır
ma tartnameaini okumuı ve 
lOzumlu malQmab almıı ve 
baalari kabul etmiı ad ve iti· 
bar olaDarlu. 

S - : Tayin edilen zamanda 
l~Y• i meakul üç defa baiiril· 
dıktan ıoara ençok art:una 
bale edılir. ancak artir••• 
bedeli mub'lmmen . kiymetia 
yllıde yetmitb,ıiai ba)maı 
Y"Ja ı~tiı iıteyeniD alacajina 
ruçbanı olan diier ılacaklilar 
bulaaap . ta banlaria o zayrı 
aenkut de temin ediJmiı ala· 
caktariain mec .. aanda• faz· 
l~ya ç ikmazaa en çok artira. 
aıa teahhadu baki kaJmak 
iizere artirma onbeı IÜD daha 
temdit Ye 29-S-93ö cuma 
ınno ayni ••atta yapilltcak 
artirmı bedeli ıatiı iıteyenin 
alacaii Daraçbani olan diier 
alacakhl1rın ogayri menkul ile 
femin edilmiı alaca/cları m•c: 
muantlan fazla çıArmeıılı ıartıle 
•~çok artıranı ibaleedilirböyle 
hır bedel elde edilmeıae ihale 
Jlpıl•az ve llbf bedeli dlıer 

6 - Gayri m•nlllıl lıentli•İ 
n• ilarıle olanan lrimH clerhal 
O•J1° oerilen miihl•f İf intle 
parayı oer mezee ilaa/e lcaor 
rı feı/a olanarak Jaentli•incl•n 
••0•l •n YiU••lı ıeltlift• bu· 
lunan lıim .. oraetmif olcluta 
ll•tlelle almaıa razı olma~ 
veya 6a/anmaaaa hemen 011 

h•ı 6'in mtddetle arlırmay~ 
~ılaaralıp •n fOlc artırana ilr.a 
le edilir ilıi ihale araıındalri 
fark o• i•fen 6İİ11ler ;~,,. 
v6~cl .. b~ıten laeaa11 o/u ·~acalc 
laı~ oe dıter zararlar ayrıc• 
hlılım ı lıaceı holmıL 1 , . . ıu Zift 
m~m:ırıyetımı::ce alıcıdan ta• 
hııl o lanr:r. 13 J 

. G ı)lr~ mer. lıal 'alrarıJa 
röitıril• 15--S-9.j6 • . .. . ı J 1::r &eı,ı. 
nına• rabzon M B ı.·t L ;t;;,••· - ı , ılU Aatt 
o _a•ıntla iıba ildrt oe f(u 

terden artırma 'art . 

"t. . J namaaı 
ıruınue ıaıa/a~rtfı ila,. 

, ~ unıır , 
• 1 ' 
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A 
49 ~a ı toı:.era tanın kredi koorıer.atıfinden 

1470 S yılı zıni reJi kooper tifleri kanunun tevfık n 
teşekkül e n kooper tifı iz 2836 sayıla haım kredi kooper2taf· 
lerı kıilDunu un hukiimlerine ve bu büklmlere müten zır olan 
Statüye UJ may ve bu mevzuat d&ıre inde çalışmayı k bul et • 
mek vey etmemek içın umumi heyeti 2 - 5 - 936 gününde 
kooperat fı mer:kezi olan Cami mevkiinde fevkalade ve ale· 
1 de1çti aa davet ed r • 

Fevka ade çtım•da göıüşülecek ıı.eve.cı : ( Ruıırnme ) 
1 - 2836 S yıh 1 .. rım kredi kooperatifleri kalluEuna 

göre ıntib k veya .. demi intibak karara etmek. 
Alel d çtım;.d görüşülecek mevad : « Ruzname » 
1 - Açık reyle, arar lz2b1tlarını tutmak ve seçim işlerine 

bakmak üzere oku ')dar iki kışi seçmek. 
2 - B anço ve kar ve zarar hesabını ve } ön etim ve kon· 

trol uı ulları r porlannı i cele') erek tudik ve kurul üyelerin~ 
ıbra ve bulır n verg'sinm tefrıkimden tonra statü bük ümlerı 
dairesınde lı ~rın tevziine rar vermek. 

3 - Müddetı biten ) öne tim kur ulu üyeleri yerine giıli 
reyle yenHerinı seçmek. 

4 - Yönetım huıulu için g:ıli reyle iki yedek üyeseçmek. 
S - Gızli reyle ıki kentrolör seçmek. . .... 
6 - Ort ki rla kooperatif arasında çıkacak ıhtuafların 

ballıni t tkık için hatırlı ortaklard&n üç kişihk bir hakem 
beyetı seçmek. 

7 - MeHu~ t dıirt s nde -ortaklara yapıliıcak ikrazat ile 
kooper tıf z rat b.akrs n,i.,n yapzcağıikrazlar hakkındabanka 
nın d rekhf e ı d 1re11nae b reket etmeıi iç"n yönetim kuruluna 
sala kıy t v me k. 

8 - KoopeHbfın masraf bütçesini teıbit dmek. 

1 L A N 
672 ayılı Zambur tarim kredi kooperatifıntlen ; 

1470 Sayıb zir ı kredi kooperatifleri kanununa tevfikan 
teşekkül edE:n kooperatıfımız 28~6 ı yılı tarım kredı koopera • 
tıfteTi k tu unun bukfımltmne ve bu hükümle.re müteıu.ztr ohın 
atat üye U) m yı ve bu mevıuat dıtİrtS nde ~alışmayı koı.bul .. et • 
mek veya etmemek ıçın umumi heyetı l -D- 936 gununde 
kooperatifin merkezi olan H.mebmet mevkıinde fevkılicıevealela 
de içtimaa davet eder. 

Fevkalade açtım da görüşülecek mevad : ( Ruzname ) 
1 - 2836 Sayılı tarım kredı kooperatifleri b.anununa göre 

intibak veya ademi ıntıbak kararı vermek. 
Alel de içtımada göıüşülecek mevad : « Ruzname » 
1 - Açık re~le, karar zabıtlamn -tutmak ve seçim işlerine 

bakmRk üıne okur y;zar iki kiıı seçmek. 
2 - Bı anço ve kir ve zarar bt1abını vo )Önetim ve 

kontrol kurulları npnrJarınl inceleyerek tudik ve kuı ul üyele 
rini ıhı• ve buhr.c n ergıs.nın tefrtkiııden soua ıtl!lü bük fımleri 
daire "nd ~ı n tevzune k rar vermek. 

3- Muddeti bıten )ÖDdim kurulu üyc:leri yerine giıli reyle 
yecileriai ıeçmek. 

4 Yön tim kurulu içın gizli reyle iki yedek üye seçmek 
5 - G ;&:h r )le ilu kontroıör şeçmek. 
6 Urt l ıla ooperatıf arasınd çıkacak ihtıliflarıD 

halliııı tet ıç n h;:.tırlı orhklrrdın üç kişilık bır bakem 
heyeti seç ek 

7 M uu t d ireıiııde ortaklara yapılacak ikrazat ile 
k oper t f D tb•n andan yapacagıikHzlar hakkında banka~ 
nın d re t f rı o h reket etmesi için yönetim kuıuluna 
salahiyet ve k. 

8 - oop atıf u mu af bütçesini teabit etmek. 

L N 
155 Sayılı mab } a taıını redi oopenıtifiLdtn : 

1 70 s yı ı zıu ı kredı koopen..•ifleıı kanununa tevfikan 
teşekkül eden ooperatifımiz ( 2ts36 ) ı yılı tarım kredi koope 
ratıflera kaounuuu bükümlerıoe ve bu hükumlere mütenazır 
olnn ıtaluya uymayı ve bu mevzu t dairesınde çahşmay1 kabul 
et ek vey ~tmemek ıçın umumi heyeti 30 - 4-9::>6 perşembe 
gününde koopcratıfıo mer ezı olan Mısarya mevkiıude 
fevkalade ve a el de içti aa davet eder .• 

Fev alad ıçtım d dörüşülecek mevad : { Ruzname ) 
1 - 2o_ lı tarım kredı kooperatıfleri kanununa Köre 

ıntibak VC) ıntıbak kararı vermek. 
Alelad \ t m görüşülecek mevd : (Ruznıame ) 
1 - Aç e karar zabıtlarını ~utmak ve ıeçim ııleriae 

bakmad üzere OhL y.-zer ıki k:şi ıeçmek. 
2 - B anço v kar ve zarar hesabını Yeyönetim vekontrol 

kurulları r porlarhıı u:celeyerek taatık ve kurul üyelerini ibra 
ve bubnın vergısınin tefrıkinden sonra statü hükümleri dairesin 
de karın tevz ıne karar vermek. 

3 - Müddeti bıten yönetim kurulu üyeleri yerine gizli 
reyle yenilerinı seçmek. 

4 - Yö etım kurulu için gizli reyle. iki yedek üyeseçmek. 
5 - Gız ı r yle iki kontrolcr ıeçmek. 
6 - Ort kl r a kooperatıf arasında çıkacak ihtilafların 

lıalhni tetkı çi b tarh ortaklardan üç kişilik bir hakem heyeti 
ıeçm k 

1 - nuat d ıreıınde ortaklara yapılacak ikr;zat ile 
kooperatıfı .z ra t h ııkaa ndanyıpacaiı ikrazlarhakkında ban • 
kenın d re tıf erı daire nde hareket etmeii için yönetim kurulu· 
na ıalahıyet ve mc . 

8 - Kooperatıfin masraf bütçesini teıbıt etmek. 
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~·fa ta m kr di koo er tllinden 

' 

üyeaeçmek· 

ha Dl 
hey 

çıkacak 
kışılık 

ihli af larıO 
bir bakelll 

ikrnat ile 7 

vermek. 
Kooper.t fın masraf bütçesini tesbit etmek. 

i L. 
tarim kredı kooperatifiııden ; 

cop r t f erı k DU una tevfikıO 
z -b 6 a y ı t .. rım kreoı koopera • 

ve bu u ümıere mü teni z·r olıO 
u m y ve bu m vzu t dit rt s nae cah~m~ yı kabul et· 

m v tm zn ç n umu i heyetı 6 4 936 S?ününd• 
koo ra fın me k zi o an Çatak mevkıiode fevkcılade 1ealel• 
de çt a d vet ede~·. 

F vk a e ıçtımad gö üşü ecek m v.d : ( Ruzname'! ) 
l - 2836 Sayılı t rım rcdı koope.ratıtıerı ~anuouna gör• 

ınb v a oemı ıntıbak kararı vermek. 
l de ıçt mada gorüşülecek meva.tl : « Ruı:lame » · l ·o• Açık reyle, k r r zabıtlarını tutmak ve seçım ış crı 
u t!J okur y z r ıkı kışı seçmek. 

anço ve kar ve zar r h'sı ıoı vo ) ön elim '~ 
u arı r pnrlarlDl ınceleyerek tasdık ve kurul üyele. 

ubr n erg s o o tefrıkındeo sonra ıtatü bükumıerı 
n tevz ıne karar vermek. . . . . l• 

Mudd tı bıtca yönetim kurulu üyt:lerı yerınc Kızlı reY 

y ı: ç ek. k 1 · · ı· 1 ·ı_ • d k - aıe~ Yö et m uru u 1çın gıı ı rey e llll ye e uye ıeç 
G ı reye ıkı kootro ör eçmek. 
O t idari ooperatıf ausı da çıkac k ihtılifları• 

tel k ıçın b tarh ortaklardan üç kışilık bir bake9' 

.J 
1 

ç M ıu t d .. ıreı nde ortaklara ~ apılc. cLk ikı aıat İ!~ 
o er t f n z raatba.nk ından yapaca2ııkuzlar hakkında bank 
n <ı t f rı cı nesinde hareket etmeıı ıçin yönetım kuruıoo• 

t vem k 
Kooperat f n m ıu.f bütç ı nı teahıt etmek. 

2 .> ~ayılı 

• A N 
l:f oo tarım krcdı koopenıtifınclt n : 

oop ra•ıf e ı kanur;una tevfılı•: 
l .löJb ) ı ~ılı taram kredı koOPit 

bu umıcıaoe ve: bu hu ü:nlere müteo••..ı 
y1 v... u mevı.u t cıaır s nde çalışm .. y1 kıbb' 

y ıçıu umuoıı heyet1 26 4-9Jb pcrş~OJ d• 
oopc &ı.tıt.D merk.ezı o .o Hos k ouak mevkıtO 
ve: ı la t: ıçtımaa davet eder. 

k ıa.cıe ıçumaua oo uşüıec k mevad . { Ruın:ımc ) 6" 
b s y ıı t ram iuecıı kooperatıfıerı kanununa i 

el mı ıot ba k.ırarı vermek. 
aae çt maa gor uşü&ecek mevat : lRuzuame ) .,. 

Aç K ı ey e k11rar z. bıtlarıoı tutmak ve ıe çım ıılerl 
cı uz ı e okur y zar ıkı k.fl ıeçmek. -

'/. ~ ço ve ki ve zarar hesabını veyönetım vekoo~t' 
uru l n r porı r laı ıa.ct:lcyerek tutık ve kurul üyelerinı. 1 ti' 

ve buh n verg ıoıa tcfrıkıoden sonra statü hükümleri d ıre 
d kana t vz ne k r r vermek. .. . . jjlt 

j - uodet' bıten yöoetım kuuılu uyelerı yerıne ' 
rey e yen leranı seçmek. ·,~ 

4 Yonetım kuı u u açın sı ıli reyle ikı yedek üye1eçlll 
5 Gızl reyle İkı kobtrolc( ıeçmek. ,r•' 
6 Oıtakları koopcrataf arasında çıkacak ıbti.lafl ,d 

let ık lÇlD hatırlı ortaklardaD UÇ kişjlık bir bak~m ae1. . . . . il' 
d a ?de art.aklara y~ pılac&k ı~n.z•t ~ 

nku naany' pacaiı ıkr•ılaı bakkuııda b .üf' 
r rı d '?t:s o11e b·arektt l!tıbeıı rçı; yönetıT ıı11•~ 
yet v r e : · , ' i 

8 Kooperatıf n araf c'Ütç ı'ni teıbıt: "etmeki. l .~ 
lade ve e ad~ ıçtım da yukarıdartı madö~ler gjıi.ıfÜ c 

A ~ 

n h f asıdır 
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