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Notamıza 

Verimli 
Bir toplantı 
Sayın Umumi 
Müfetti~iıniz 1 

Memleket euladını 
Ha•bıhale çafırıyor 

Doğu ıllerımi:z.ia her 
baklmdan ielitme ve yü" · 
ıelmui içın derin ve etrafh 
ıncelemeler yapan ve çok 
büyük gayretler sarfeden 
uyın umumi müfett şimi:ı 
Tabıin Uzer muhtelif mea· 
lek erbabınd•n doksan ka 
dar memleket evlidıaı ya · 
rın a~ş•m için, cıddea ye · 
rind~ olan ve t,;mduğumn, 
bekledıiim z iyi neticeleri 
verccei' ne biç de tüpbemiz 
buluomıy11n bir toplanbya 
çaj'ırmıtlard1r. 

Sayın Tahsin Uıerıa 
Trabzon• geldı ii iündea 
beri ekonomık, ıc.•ıyal ve 
Bayındırlık işlerimızde yeni 
yeni hamleler yapıldıi• 
memleketın gelitme ve kal· 
kınaauı yo1uada ötedenberi 
bekledri m·ı yil ı üyüf tarz1 • 
nın barız ıekiller almakta 
olduiu memnuniyetle g6rül 
mektedir. yine bu cüml den 
olmak üzere yarın akıam 
Sogukıu kötkünde yapıla • 
cak top anhc' an çok ıeyler 
la:auaacaiımızı, bu ır m"mi 
bıabıbaldea, Tabı"n Ur.erin 
yüksek aörüş ve irıatJarın . 
dan mtmleket buabına çok 
iıtifa deler temin edeceiimi 
ıi çok iyi bitdıiimiz içindir 
~i. yine memleket be1abına 
derin iatirab duvuvoru:ı Sa 
yıa umumi Müfettitia.izia l 
) ukarda bıbıettiiimiz davet ı 
te ıkere erinin bir suretini 
ne ırediyoruz : 

.. Memlelıet laaltlıında ha• · 
bılaolcie bulunmak ue fÜ· 
ll:e Tra'ı~ona ait düıılnc-e• 
lcr iniz.elen iatifacle etmf!lı 
iç n muhtelif me•lek erba 
b.' Trabzon eulatlarile b r 
ta '>hntı ycpmofı dıiıündüm 

l Nı•an 9.;6 poz.ar ~Ü· 
nü :aaat /9 da Soiuk•u 
KfJ,lıünde yapılacak olan 
ba toplantıya iıtira ~iniz.i 
rica •tf•rİm ,, 

Ôfchccl Umami Müfett"ı 
T. Uz.er 

kamutay da 
Ankara - Ktmutay bu · 

ltia~O to ,\aatı11ni rnname • 
ıiade ıarüıülecek madde oi • 
madıiından pınrtesiye barak-
111ııtır. 

Karakösede 
Halkevi yapılıyor 
Karala:öıede yeni bir bal • 

kt•i binıaı y•pılacaktır. bİD•· 
ıua pllnlart Üçüncü Umumi 
Miifettitlik mimarı N·cmi 
Ateı tarafından biS ırlıamak· 
tadar. Bina yapıldıktın ıonra 
b•lkeyi açılacaktır. 

Mosk ovaya g:den 
heyt>timiz 

An~ara 17 ( • . a . ) 
lovyetleria bir mayiı bayra • 
inanda lıiiHı:netimiıi temıil 
tthneiı (lzere D ı İıleri BıkaD · 
lıtı renel sekreteri Numan 
Rıfat aıenemenc"oğluııua 
haıkatslıaında bir heyet yarın 
~.elrrad, BOkret (iıerindea 
1r1oıkovaya ıitmektedir, 

inglltere ile Sovyet Rusyadan müsbet cevaplar 
---• Ankara -- Boialar hakkındaki Türk aotuına devletlerin cevapları 

geldi .. 
gelmeie brşlam11tır. 

• Ergani· 
Tahviller~ 

İkr·Jmiye kazandılar 

Ankara 16 - ( A . A. ) 
/lt.ramiyeli ı 93~ erranı 

i •tikraz.ı tahuilierınin bugün 
yapılan k•ıiduincif!afafıdalıı 

num~raları ka:z.anmıılardır. 

42494 numaraya 30000 lira 
96068 numaraya 15000 Ura 
92441 numaraya 3000 lira 
139583 numaıaya 3000 lira 
194148 aumoro,.a 3000 lira 
156614,63229,6738, 44300 
69480,96750 numa.-alarda 
909 z.er lira ka:z.cnmııiardır 

dundan bcıka 281 t.:.huile 
h.0 ıer lirs ılcrami) e İ•abet 

,,.y/emıı ue 5UOO ıohud de 
omoıtı ediimiıtır. 

Ankara - Baladız Bor • 
dur Dc:miryolunnn ray ferıi • 
yatına bıtlaamııtır. 

Göçmenlt:rimiz 
Ankara - icra vekilleri 

heyeti eltin /•met inônüncln 
bcıkanlıfmda foplanmıı ue 
mfıhtelıf iıler u~erinde ka· 
rarla• uermiıtır. Sıhhat i~ti · 
mai maaoene• vekili Dr. R•· 
File :ioydc m bu Hı.e luı eti 
odıil• ltararile 15000 Roman 
yadan 10000 de liulaı~riyeden 
2 s 00 j6femcn aelecf!fini 
oe bunların lıonya nif de koy 
uri Çorum Yoıa.ıt Tokat 
Ro!u Bilecl' oildyetlerine 
yerle, !irileceUerini a6y 1emiı· 

ti.ı. 

Azmi Özer 
Geçenlerde Aakaraya gi 

den ene• j·k baro ~aşkanı 

Azmi Ôıer ıehrimi:ıe döomüı· 
tür. 

Zıraat bankalı mariletıl« 
lıfJ ,/üye doittılacalı bir mil· 
yon lcılo mı•ır bu akıam 
limanımı&a •eliyor. 

Şehir kul fi bunda 
İdare heyeti f"Çen akıım 

uıua bır toplantı yap:ıııtt11. 

Noter Seyfeddinın iatifuı üıe 
rine defterdar Yekta umumi 
k Atiplite ıeçilmiıt i r. 

§ 
Şehir ku16~unua bOf,,, •e 

Lokant ıı, Çıy ve kıbvui 
becerikh ve 6örıiilü iençleri 
miıden Kemal ıubıııya veril· 
mittir. 

Bay Bozkurt 
Karı rtfikimizin bat ya. 

ııtııı bay Bozkurt Ankaraya 
1it1Dek 6zere ıehrimize ıelmif 
tir. 

Bir ağaç 
Bayramının 

Traı loııumuı için ço'< fay-
dall ole c.;iıal tam eetı·mi1ıda 
beledlyemlıe bir mubtra ô11UD 
diye ka1dedi1oraı. 

laıatere ve So.,yet Rosy• müs'>et cevaplar vermiılerdir, 

italyan tekliflerini Habeşler reddetti ' • 
Aok~ra - İtalyanlar barıştekliklerini bildirmiılerdir. butekliflere nnnan ltalyanlar Habttiı • 

hndaki ltalyan kitaatınıD emniyetini temin içinezcümle Hebeş kabilelerin in ı libd•n tecridinden 
ıoara Habeş=ıtanda iki mub:ırip ı ıkeı i motkamııtı aruıoda mut;;reke ve ceaevredea i~yri 
bir mahalde de bar1s müukerelerı yapılmasını ileri sü·müılerdir Habeıler bu teklifJeri kıt'i 
ıurctte reddetmiı lerdir. 

OKURLARIM,ZA MÜJDE 
Üçüncü :.ıma,,.i müfet· 

m ntalı :11ında fıkir 

ue nefir h 1yatının dahi 
i yid ,,n İyiye y -.lalıp ritme· 

•ine biiyük bir önem ueren 

•a,,in umumi müfettiı imizin 

yü lHlı alaka oa ilhamların 
dan laı:z. alan • Yeniyo',, 

Ço1< Kıymetli 
Bir Es~r 

Bir uer ki , bizi , 
hepimizi ı a m i mi 
bir ıJ2i ile kendine 
çekecektir .............. . 

Y alıında 

YEN/YOLDA •. 

çok yakında boıtanbcıa 

yeni Harufat ue çok fay . 

dalı muhievivatile her ıün 
•abahları çıkmağa boılıva

catmı t;ok memr un olacalc· 
•tarını bildiğimiz okurları . 

mıza müjdeliyoruz. . 

TAFSİLATI GELECEK SAYIMIZDA. 1 

Boğazlar 
Hakkında .. 
Notamız karşı sınıfa 
dünya matbuatı 
Ne diyor ... 

Ankara - Notamız etra .. 
fındıki yabaıcı ıneteler net 
riya ti den m .. tmaktedir. 

Nevyork Timea ıueteai 
Tilrkiyenin takibettiii ıulbper 
Yer dıt ıi7aaaaının verdiii 
netieelui aaydıktan ıoura 
Türkiyenirt Boinlar bıkkın · 
da ki bu ıon düı üst bareketiy 
le büyük devletlerin takdiriue 
llyık oldu&unu ynmaktadır. 

Romen ıazetderi Roman· 
yanın bu )Olda Türkiyeye 
yardım edeceiini, \iman ıa · 
zeteleri de müteaddıt d~vlet 
lerin ve bilbuaa İDgiltereain 
bu notaya •üaait bir ıurette 
karıılımalarından dolayı Tilr· 
kiyenin hiçbir ciddt mukaYe •. 
metle karıılaımıyacaiını ı6y • 
lemektedirler. 

J pon ıueteleri J~pon 
bükfımetinia aoktai nıuramııı 
derhal tetkike bıtlayacatıaı 
ve efkAri umhmiyeain ıempa· 
tıııaın Yerilecek cevabın ı~hi • 
miıdd olacaiı hiaa'ni uyandır· 
dıiı nı vıııyorlar. 

D :)'orlar iti ün almak, 
aclını ıanını uzaklara kadar 
duyarabiimQk için muhcılıkalı. 
Jıi bir feukoladeliiin •ohibi 
olmalı, aa .,ltlilc u•)'a tam 
ııı•iz.l"a• ermiı bulunm'1k ge· 
rektir. Di, orlar amma bu ka· 
ide dtıında • kalaular yani 
clnld olduiu halde hi~ bir 
feukalddeiilt toıımıyanlar, 
tamamen :-ı•i:z. ue bütıi .1 

anlamiyle feulıalaa• olmaları 
na rafmen ün almıyanlar, 

tanınamıyanlarda pelı fOldur. 
Ba •011 lıı•ma •ılııca bo•ar 
dilıkatle ba•ar•alıı iıdelıi 

moh:ırd u• maoaffakiyeti 
e,ıialilı orya feultaldclelilıde 
drlil de ııın• oı bilha .. a 
ıuadüflerd• aramalı laz.ım • 
ıtılir. Ben b.ı meuzu ü.u. 
rinJe faz.laca Juracalıt, ba 
lıabil tHadülleri araıtırac.ılc 
dılilim. Maluadım ün aldıjı, 
laemen hemı,1 bütiira T ürlti • 
yedı eyi olarak ıanınd.iı 

hrılde de••ri '''" olan ue 
billaa .. a buıün ıenel •aflılıla 
ilıili bir ne.neden Trab:z.o!lun 
bir nHne•inden bah1etmelıti~. 
Malamtiar lt.i T rabzonıın iyi 

tanınmıı, mrıhur O/muı ilci 
f !}'İ oardcr : Elımeii, yoiı 

lngilizler zecri tedbirlerın -
şiddetlendirilmesini istiyorlar! 

Japonlar d(; Habeş İ§ı ıc karışıyorlar! 
Ankara _ Loadrada ıe • 

llhiyettar laı:liı mıhafıli la· 
ıilterenin milletler cemiyeti 
dıtiadakı her türlü ıulb ba.rıı 
milukerelerine muhalıf oldu 
iunu ıaylemekte ve italyın 

aleybindeld ıecrt tedbirlerin 
9:ddetleadirilmeaiaia JAzımıel 
ditini ı6ylemektedirl!r. 

FraDa ı•ar iıe bü•ün ~mid 
lerin beauı kaybolmad~i• fik 
ri adı bulaDa7orlar. 

J apoll •i 1D11 da J pooya • 
nıD lhlyan - Habeı aalıt · 
maılıfııaıa iDkit ıfıni büyilk bir 
dıkkitla takibettijjai mi!letler 
cemiyetilliD nya · Fıanaa ve 
laııltereniD bu ibtilif etr•fao 
daki bat hareketleri her ae 
oıurn olıuo J ıponyanın Ha • 

... beı . ıtandaki .:konomik men .. 
A 
-,atlarını mubafuaya çalışa -
~•,ilnı yaımaktad&r. 

• • • 
E•efle •Öyleyim ki belki hd· 
la meıhur olan bu iki ıeyirt 

iki•i de en ltücü.lt bir feolta • • 
6.ldelik, en ufak bir iiatıinlülc 
taı mamaktadırlar. Ekmeiin 
bu hafi oldu iça e•lıidir 

bunun it; in gef eli ft o.1u. 
Diğeri yani bulunciutu 

yerl•rde aıafı J ukorı Hki 
zaman lıobadayıları kaciar 
hükmü ~ıçen, oldukca lıuu 
vetli bir iateltle aranan trab 
:z.on yafı bu~ün acınacalt. lı<ı• 
dar kötü bir durum arz.et • 
melde ve bu hıl önünü almak 
bu aykara oluıa son verme 
çareleri aramak :ıabmrttae 
kllltlanacak kaJar genit ve 
ie12el 11ilıkla ilıcili cıır. Kaaac• 
ıöyleyeyim .. Bugünkü Trebzoa 
yaglarınıa yüz.de dokaıaı acı. 
yü:ıde do~ı i D dokuzu karaıak, 
p'ı ve yüıde yüıü yıllarca U•· 
tura 2örmemiş bir ııırat ıibi 
kılla örtülüdür· 

Bir çok arkadıı ve tanı • 
dıkların bin )ir kıhkta kulaiı 
ma fıaıldattıkluı tilıiyetleri 

belediyeye ve Hıilcrae ( J ) 
Sıhhat direktôrlüliln• Jayar. 
mamı ;,tedilcleri oa bir as 
da uazifem oldufa ifin lıı•al 
tıp bir lcılıta aolcarak vaa • 
dım. Duyar1a,.tı ne d/d •• 
Duymaı.lar•m •o~am yols .• 
yok amma İfiade laaıırı •~y• 
lır bir l«orku oar. 

Ev!!t korlıayoram .. « B• , 
adam bu r. uda n11 diyeya~clın. 
Böyle fmdık lıabajrı doldur• 
mıyıcak ,ey/ere ne ciiy4 b•-
lediyeyi •ıhhat . direı..t - 1• _ 

• "' or aıci 
nu karııttrır , bizi m l 

eıaa 
J • ' • ea•r•ın •• , Yaölar k ll 

" 

• ı ı oeycı 
arııılua •ana n• , V . 

• • nı .. 
haytı e.ıit "p ıüziükt . . en •onra 
yemeğı kf stıremiy~cek kadar 
akıls.ı; mısm ? n4 l k r er, f' , • 
f trlar diye korkayorum, 

HALİT MLiZAFFER 



Sayfa 2 

No.tlaramdan 

ze.:HİRLİ GAZLAR 

7-Banl•rdan baıka taar· 
ruz gazlarının uçma derer.es\ 
alçak olmah uçma denceıi 
demek: muayyen bir der•cei 
hararette bir metre mu ki t»i 
hı•ayi tamamiyle iıba eyliyen 
ı•z demektir. Bınaenıleyh 
açma der~cesi nekadar u: 
oluraa yani ciımin nekadar 
az miktara nekadar alçak de· 
rıcei hararette bir metre mü· 
kibi havayi iıba ederse o 
ıaz okad1ır mil•Hir olD!'. 

8-Bahar tuyHra yükaek 
•l•alı:, yani bir c!ımia mayi 
laalia; .. _,az• •ılme ıeç_me11 
içi ... ~·~ııf 6ttiiT eme~ 'Je 
lra6r yilkıgk olar11 o 'iiıim 
o kadar kolaylıkla iaz ~olur 
•• tetiri ani olar. 

9-Gnın kaynama dere 
ceıi ız olmıll: çnnilü bir ci· 
ıim nekadar az hararette kay 
aarn o kadar çabuk iaı 
haline ıeçer. 

Birde müdafaa ıazlaranda 
aranılan evaaf v.ardcr. Taar· 
r az ı• zın ın akıine olarak 
açma dereceai yüksek olmau 
Jaai uzan zaman zarfında 
l.ir metre mükioı bavayı itba 
edebilmeUdır. 

2-=Bubar taıyikı alçak 
olmalı: y ıai ciaim ıüçUikle 
ıaı bıbae ıeçmeh dlr kı, ba 
ıaretle yavaı yaHf buıule ı• 
lea ıaz o Hlaa11 denmb te· 
ıir altında buJuadnrar 

S-Yıne m&dıfaa ıazlan 
et1ıf1adan olmak üzere: ıazıa 
kıymama dereceai ylilrmelr ol· 
mamalı; •e ayni zamanda 111 
baline ıeçme lral.iliyeti 71lk· 
ıek olmamalıdır. 

Bütüa bu ıııtlırt topla 
olarak h&vi ciıimler yoktur. 
Umumi harpta biD kadar mad 
de balanmaı olmeaına raimea 
bacalardan ancak 20-ıS ta· 
•.uiadea iıtifade edilebdmit 
tir. Bu•lardan b•ıka yeni 
ıızlarıa keıfi ım~ inı pek tab 
mi• edilemiyor. fakat me,cut 

Dr. FUAT ŞAHiNLER 
razların teairleriııio artıralmaai 
ibtimali şüphesiz çok. tur. 
Umumi barp seneleri.,de bit 
metre mükibi banda ıncak 
binde bir ıaz kes ıfete t•: 
•in edılehilm;,, halbuki ıon 
ıf!nel-rde tayyare bombala· 
riyle binde ellı ke.safet bulÜ 
le ııet "rilll'Jektedir. · 

Müdoı f aa cehı:u olan •11 
ke ıüzreçlerinde hayayı te· 
mizliyen munbuıran alitif kö· 
mürdür belki iıtikbalde bu 
kömürü boua •• kömürden 
ıeçea gazllr balun• bilecek 
tir. •JJmami • lıarpte olduıiu 
r bı fa:aau. ıaz mubarebeıi . 

• dei&ı be~en laer iÜY ıaz hü 
cl!mları elac i• muhakkakbr. 
huauo; ıçın ıazı bızler balu 

' 'k~a cla\ı~ ~,,ıua olarak vii· 
cutta .. yapt1iı ... tuirleri fÖZ 
öntln• alarak ta ınif edelım: 

1-Göz yaıı getiren ıez· 
lar. 

2-Akıırtıcı ınlar. Bun 
lıran ikiıi mubarı it ıaılar 
namı altındı tevbid tdilebilir. 

3-B~iuca iazlar. 
4 - Yakıcı ınlar. 
5 - ÖlJüricl rular. bu 

ııaıfdaki ınlar Sinir •e ka· 
aı ıebiıliyea ıazlar diye iki· 
ye ayrılırlar. 

Bu tarzdaki takıi•atanc.. ' 
doiru olmadıiJaı ılyliyenler 

yardır, Çünkü akıirt•n bir 
ıı z ayni zamanda boj'uca •e 
yakıcı ttıır lederyıparlar.bunu 
la bnabu en s ; hih taanif di 
Jıkabu~ im' a~ ı b 1 1erc'e ' • ima 
•ardır. 

Z a y i 
.. Hacı 4li,, Ye .. Ahmet" 

adb zati mühürlerimiz rıibdir 
bükmli yoktur. 

Akçaabat Nefıı Pulatana 
maballeıiade 

Ali SeYdin 
Ahmet s~vdin 

Kapah zarf usülile eşya 
eksiltmesi 

iNHİSARLAR MÜDLRLCGO DEN: 
Trahzondan Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ter-

can, Aşkale, Gümü§ane, Ispir, Kelkıt, Ş1 ran, Torul 
ve M~çkaya bir fenf: zarfında sevk olunacak inh • 
sar la! . ıdaıesine ait biJcümle eşya 15·4·936 tarihın
deıı .'tıbartn yirmi gün müddetle ve kapah zarf 
U3ulıle elksiltmeve k onulmuşdur. 
. Zırfar ~-5~936 pazartesi günü sa1t on dörtte 

çılaca ktır. faJıpler o günün saat on ikisine kadar 
tr.kldamektup!annı ve temınat skçelerini vermit 
ve makbuzlar ı ı ı alını§ olmalıdırlar · 

Mu.v~kk~t tPrn ınat ~ 700 liradır. !stekliler şart· 
nameyı ınhısatlar ldare~i satış şubesinde her vakıt 
görebiJirJer. 1-2 

Beş sınıf h ilk okul inşaat 
eksiltmesi 

GÖRELE KAl:MAKAMLIGINDAN 
k K•ılf bedtli [4421) lira [71) lsaruıtan ıbuet olan Merluz 

~- ~anan babçeııne yeniden b1T okul yaptmlmaıı ;6 4·936 tari 
1
• ea 30-4-936 bribine kadar J S ıün müddetleı açık ekıiltme Ptt ça1ı.,,, •• ,t r ıb.ıui, rö•terııea günde .. at ıs de kaymakam ;iade m&t~t~ldıil arı •t. lrom:ıvorun~a yapıla~alrtar. ııteklileria 

J• t ıçdı • ı ">e.tındelrı (332) brad•a illıaret ıünar akcala k .. ~eya ltaaka r&ven mektuplarını oı&a ıa•t 12 ye kada; 
d 

0
•

11°• k~Zlleliae teali• etmeleri •e b•YJ•dırhk dire:~tarlOiBn 
ea • aıa n fenaii eblivet ve1ik•larile birlikte İDf Ht komiı 

~oaaaa •ck•armaları •• int••b ait ıartaameaia her ılln 6tle 
ea ıoua om!a7oact. ıaı &le bileceji iJb ol•••· ı _ 4 

SEV ış rı 

u 
EDEBİB Y 

--( 14)-- Yaz n: 

Hüieyin ' ğa ınad b r 
adımdı : 

- Hayar Yıldıı, ded i S 
d•t iAYet mağrt.ır bir adam. 
O tabi-atta adamların m u v f 
f• k olmalar na iro kan g iire • 
mem ... G ençli2in beyhude hır 
int zar içiıade kaııy \: o up g de • 
cek ... buna kQt iyen r .. zı ola • 
mam. 

Yıl diz iÖzleı iade y2şlarl ı 

aıun uzun ona ya!v.ırch f ak .. t 
ibtiyu adam ıöı anlamıyo ou 
ıer t ve ka ti bır seıle : 

H ayar lnzı m, deri , b n 
ı i ka ldı l. ca buna r•zı ola 
mam . görüvorumki idır .. p 
çek yorsun. fakat ben s ni 
teselli ederim gençıin ... \:öyle 
~öoül y·ra lar ı çabuk şifa bu 
Jur unutur gi i eu·n ... 

Yıldıı b• b· ı ndan ayrıldık 
tan ıonra ~ahçeye indı . s u t 
ler ce Sedadı bekledi. çebrui 
11kindi, kati kararını v~rm'ş 
ti Fak ı.t Sed• t o gün h"ç 
baıbç~ye enmedi .,Hüsey n •i• 
m b .di vecbıle ı ' garasını 'çt k 
ten ıoura kn.ını alnından öp 
tü me1elenin kat' ıyeu b ıtt ğı 
ni zaaoediyordu, memnun bir 
tebuıümle ! 

P~Li'i Y•ldız pek a a, 
dedi ır.emnuD old•1m, göfilyer 
ıuuya .. itı'ID biraz gayretle 
her mütkü fi haliedjy9r. 

HOseyin • •i• ile b;ı•etci 
uvudukha ıoııra Yıldıı uıalce 
yataifıodan kalktı, gli ı ül · ü J p 
mamak için ç•p'ak ayakları • 
aın ucuna buarak odasından 
çıktı . ıonra yav. şea yemek 
11lonaııun k&. p .1101 ıçh. 

Geıı ç kız her adım da bir 
du ı uyor, etr •fını dınleyordu 
Ev derin bar aü ut i çıode ıdı 
t öylece adl ta nef sica t uta 
rak m r&iivenden çıktı. Seda • 
dın kapıııoa vJrdığ• z mail 
ka lbi okadar çarpıyordu kı 
bir dakıka dıvua dayanıp 
durmak mecbu rıyet iade kaldı 
ıoara bil f fçe 1'& pıya t•~ u ıut 

rak gayet yav.ı b r ı ıle : 
- Sedc t . Sedat, dedi 
Sedat bıtg n b1r halde y 

h iı adlil yatıyordu c\çlık , 

Umidai:ıl k onu harr p etm ştı 
bütUn ııun o dc ı ada kapalı 
k s lm ş , f iZ na b r Jolcma 
ekmek ıokıaa mııtı . 

Çecen.n bu g ç saat nde 
Yıldızı karş ı1nda &örünce goı 
lerine inanamadı . el ıü r üldü· 
ğii vakıt ıönüp gıde11 Lir h a 
yal ıibi ona Gokaomaia kor 
kaıyordu . bu vazıyette karşı 
karııya ailaımaya baıladı lar 

Odaya yalnız hafif b1r ay 
ıt•i• ayd alabyordu. 

Yıldız •ihya •ilıya : 
Sedat, dedı. Bizim &e\' 

damız berkuın bddijı sevda. 
lardaa çok baıka birfey .•. 
Onun içi bu aec:e senin oda 
aa ıelmeyı ıeref Ye namusa 
dokunacak b•rıey addetmedım 

Sedat hatıfçe &ü ıumsedı : 
_ Seaıa melek i•bı abli 

kından Aum ıüphe edebıhr 
Yaldız, de.dı. 

- o.kıkalarımız ço1' kıy· 
metJidar Seaat~ Unhr1 y ızan 
etmeyelim. 

Kaibıai 1yice yolda Stdd 
talie karıı I[ uca< de etmek 
ıaadetimı zi kurtarmak kavnh 
ai keadıaae buluyor muıua? 

- Uııu daha evnlce de 
•öyledim. na bı aa büyük bir 
Junvet Ytrı) 011uu, 

dı s 
meu: u 

zı ayıra 

o.,gö ümüo riza· 
1'11 ve vefa 

ı v B u ıeoınım 

s n çok 1. mau, batta 
o utıce) hadar bek l~ yeceğım 

Kalbın üm d ve kuvvetle do'u 
olar k hareket et sed .. t çalış 

bayıılta k ndine küçük bir 
m vkı teroia et. sonra gel 
b 01 b b mdao ıste.,. 

S o lb de ytni hir 
üm d c nl odı : 

E'let, dedi, çaJıı ı cağım 
fak t r Sl a bır k ç satar 
y zı i b kuvvet vermiye 
cek: mis n ? 

Sana daima mektup ya . 
uc ğım. Tabı sea de cev.; p 
•eıirs n. sedat ogüıı verdiğım 
yem nı bır kerre daha tekrar 
ediyo u • Ben s nden başka 
kım nan o amıy c 2 m eğer 

yem nımde duım~ zr m bana 
lftedli D C Z l y p 

Yıld z, bana büyük 
ümid verı) o sun 

- Y .u n buradan ııderı'n 
ıedat, g ç receğio bayatın 
mt>f kkeU ı ııe, yorgunlukları· 

na iıtirak edeuuyeeei m ıçıo 
çok meyu;um, f .kat elımden 
el mden Ee iel1r ? AJJaha 
ıım rledık ıedat 

.S ıyah uçlarınd o bir tg 
t am kopararak ıedata verdi. 
ve onu, eıaçlarındau iıtedi, 

All.ıılıa ıımuhdık avdetine 
k adar bı.rbırımııı göremiy ce 
iz Fakat ııerı ~ ö ııdüiün n· 
m n arttk aynlmıyı c ğ" z 

All b sm r ık Yıldız 
ıenın ıçın ç 1 ştıı:ımı düıUıı 

cıükc kuvv t ve ,cesaretımi 
kay el ay ceiım 

B el 
s d t 

r nı sık-rak 
te si 
Yıld z 
nett ı 

n kıuan 
gıtti 

ed t e ken 
s nı bır ba • 

r bç V nın 
go d .. rdı sonra 
rına toz oklarını 
baıtorıunu elıoe 

O 1 n D Ç ktı, 

B h eye endısıı va t gü · 
ne h uz cıogu or u ı ma • 
aın t z m vıl gı uz rınde 
ateı e g u bu utfH dol ş • 

a uy l r penbe bır 
m ş go üııüyo du 

, ıı f bahçeden 
r ot ko usu :uçuyordu 
- Arkuı var 

Yenı}oi Gazetes1 
r.o durıugüne 

Ad i ve ıaaa i ka!epalr.rde 
ve t U aa turuıa l f la'kıp 

el~~klt: oıuı Saııb smıoae 
ıur adaoııu a.ah avukat vo 
kib u• v• Yt. ki ' Sa!ıb zeka 
ııım ve IP tauuı ıle öteye 
beı ı ye mur.caat etmıı oidUiU 
n 111 n ge1ea mektuplar ve 
ı ır cn1&khıa a~btılmaktadır 

Avu"atlı" veya daVii ·ve&ulh 
gı ıle 1 kuı o1mı;;•n bu ada 
auo beıı im 11 m ve meııe kım 

le münaaebdı tıuiunmadıg•nın 

b ç bır ıitı as Ya yanhthiı 
aıe yda in111ıaaıak üzere mü · 
teber g az.e te ıie ıJiu ıoı rıca 

edeıım , A vu a t 
S Z lu 

Tapu müdürlüğünden 
Yatak mevkiinde 

ş·ukan d eP'e garbea ve ceaa 
ben yayla oilu ali veruelerı 
çalı ı k ve fıııdıkhia ş imalen 

y yh oğlu oıman ve hamit 
v e ya kup fandıkhiıle mahdut 
fındı klık dö l 

Ku yula.. mevkiinde 
tar kan tarıkiam sıarbea dere 
ıımalen yaylı oj'lu oımaa ve 
bamit ve J.llrup çalılık •e fıa 
dıldı ğı cenu ben yaylı ozla 
o nnan vereıeleri çalılık fındık 
l•i le mab :iut fındıkhk dö. 1 

Ç~mlık mevkiinde 
Şuk•a belıir oilu meb 

met vereselerin n çahl il gar 
ben dere ıimılen yayla o.zla 
oımaa ve bam:t ve yakup 
ç hlık ve fın.Mdı iı cenubea 
ı b bi s enet fi adıklıiı ve kıı · 
men yaylı oğıu bamıt Ye oı · 
man ve y ku oua fıadıkhiıle 
mabdut fiadıkhk ciö 1 

Çamlık mevlıiibde 

Ş ukan tarıkia m gat ben dere 
tıma)en Hhiı>i aenet fınciıkiıii 
c eı 11bta yayh oaJu ıaeh•et 
karı sa u hım' ıı n fındıklıiıle 
mıbdut fındıkl ill: EYlek 2 

Oten t~ ş mevı.iınde 

ıarkan deıe ıı.rben •ayh oi 
lu mt hmd verutlerınin fan 
d klığ1 ş mP. len yayh oi'Iµ ali 
verutl erin iıı fındikl ık ve ~t • 
l; ği cenuben yayla oğlu oı · 
man ve ball'it ve y~kubue 

fin d ı ld ğıle mıbc.lut otJık •• 
f ındıklık Eviek 2 

O .en taı mevkiinde 
ıarkan dere ıarben yayli oi· 
lu mebqyet yereıeleriDİ• fia· 

' 

dıkliai ıimalea yayli ot!q 
oıman veruelerin;n fiadildik 
ve otl•il ce111Jbea yayll ıtl" 
melım t kariıi rabimenia f ıa 
dıklıS}ı le mıbdnt otlak. 

Evlek 2 
Mahalle m'-•kiinde 

ıarkan ruı yo'u rarben dere 
t malen oıman Qİ&q emia fia· 
dıkliti ceauben yay.i otla 
ali ver neleri f ıadildıiile mab 
dut fı ndıklııt: Evlek 1 

Kayalık me•kiiade 
ıınkan bekar oilu mebmet 
ven seleri findıklıai rubea 
tad ıuam tiıııalea yayla •ila 
oımuı vereaelerinin findlldiii 
ceauben yayli oıilu oımaa 
ve bımit ve yKkubua otlatil• 
mih dut otlak Evlek a 

Mah alle me•kiinde 
ıarkaa tarıkiam ıuben ıirt 
yolu ıım~len yazlı otlu abmet 
verue lerinın fundvıduii ceau 
ben yayh otlu mebmet •ere 
ıelerınıa o tlaaiie mıbdat ot· 
lak Dö 1 

Yu u rda bu dutlari yuiU 
~pyı i menkuller bilyilk •••• 
rulua köyüodea ve yayı i otu! 
lar ındıD mebmet ojlu haıa · 
nıa bıll seaet t,,jurraf &adı 
ıkeD huaDID 318 HDHıncie 
ölmu le veraıet& ev!iuarl ala· 
met ve muıtaf aya ıonra mnı· 
taf aaın ~4U 1ene,ıade llerek 
oilu ba11a Ye luzlari yeter ye 
fatma •• mufrct Ye karaıi ıll 
la ya ıoara baıaaıa 541 d• 
&lmeııle •er11eb oıuUari ma• 
tafa ve İ•aaet '' keaaal ' ' 
karı11 ıakueyı terk eyledik• 
ierıadeD bu iÜDe kadar ba 
yerl.4rDıla 1eaet DıHiız Ye faıi 
lesiz hüıoü nıyyetAe •• mahki 
ııfati!e teaarı uf edde ıelmek. 
te eidu"Aarıacaaa ve ıımdıda 
ıatıkaien tapuya bailanm11ial 
talep ettık1eranden ba ıaJrİ 
menkullar bıkluada ıddıa•l 

olanlar •• ı ı OD ıüa 11rfiacla 
trabzoa tapu müdiirlüi6•• 
yahut '6 4 9.15 p. zu jlial 

nat 12 de mahalliaa ıelecell 
olan mudur veya memuı imala 
ıuıana •eaikarini ibraa eyle• 
melerı lilzümü dia olaı ur, 



iLAN 
Trabzon icra memuıluiuodan 

Açık artırma ile paraya çe 
•rıltcek g yri menkulun ı:e 
olduiu 

Mum iştermilôt bir bap 
hanenının ı 6 hiuede 14 lı.si 

Gayri meokuluo bulunduğu 
mevkı mabaHeıı sokıı2'1 ve N sı 

Trab2onun daboğhone ma 
halle.inde tnıôl •ok 1gında ta· 
punun kanuniaani 337 tarih 
ve 4 5 num •o aranda kayit i 

Takdir olunan kıymet 
tamamına 4000 lira 
Arta•m .... nın yapılacaiı yer 

SJÜD saat Trabıon icra daireai 
öıuni'! 18 5 ~J6 paurteıi 
f<İnü 8Jat J 4 .len l S kadar. 

1- ış1. u gayri men~ u un 
tartoamtaı 18-4-9=ı6 ta1i · 
bi~deo itıbaren 919-136 ~vıle 
Tra\:.zon icra d iruioiu muay 
yen nuır.aruındıa ber~tsio fÖ 
ret ilm• s ç n •çıktır i1anda 
yutlı olaDlardan fazla m&lü 
mat almak ııteyenler işbu 
t•ıtnımtye ve 929 l.l~ d~ıy_a 
numarası ıle memurıyetunı· 

ıe murac1«at etmeJidır 
:2-Artırmaya işrirak iç"n 

yukarıd.a yeızıla kıvmetın ~ 7,5 
b ı betıa de p'!y akcasi veya 
mıllı bır bankanın ıeminat 
me~ tabu tevdi edılecektir 124 

3- lpotek uhıbi alı~ak 
lilarlıt dığer alakadarların 
•e ırtafak bakı ıab plericio 
ıcıyra menkul üıeı in :le L İ 
haklarının ve buıu.s yJe faz 
ve murı.f .ı diır olan iddi ıla· 
rını ,,bu 1 aıJ tarıbınden iti· 
baren yırmı güo içınde evrak 
aıüıb telerı 1 le oırlıkte memu-
riyeti nıze b ldirmeleri icap 
eder, ikaı halde hakları tapu 
ııcılı ıle aabıt olmadıkça .. tıf 
b•delioin paylaımıııodın hı· 
rıç kalırlar. 

4 : Gö:ıterilen güad~ ar· 
tnmaya İfhrak edeuJer artır• 
nıa fattname11ini okua:;uı •e 
lüzumlu malfimah almıı ve 
bunlari kabul etmiı ad ve iti· 
bar 0 1uuurlar. 

S : Tayin edilen umanda 
ıayı i menkul üç dt f .1 bağıril· 
dıktan soııra ençok. aıt r. na 
bile e.dıhr· ancık artuana 
bedeli mub;mmen kiymetın 
yüıde yetm tbtfİPİ bulmaı 
""Y• utıı ııteyeoıD alacatına 
ruçbaoi olan dıier alacaklılar 
bulunup ta bunların o ıayrı 
menkul ıle temiu edılmit ala· 
cıklarioin maca:ıuuodan f u· 
l~ya ç•kmu11 en çok artira. 
ııin teabbudu bdu kalmak 
iiıere artırma onbf'Ş iÜıı d1ıba 
temdıtfe 3 - 6 93ti~ôr~ômba 
aiiaü ayni il tta yapıh.ca_k 
artırma bedtlı satış ııteyeııın 
alacaiı naı uçbani olan d\2.er 
al.cakhların oiayri menku ıle 
temin edılmiı ol ıcakları m~c 
muundan faz.la ç ıkm zk ıartıl• 
ençok artırana ıbaleedılırböyle 
bir bed"l elde edılm•ıse ıh ıle 
Y•pılmn Ye satıı bedeli dOşer 

6- G Jyri mc!nkul kendiıi 
ne ıhale olunan k mu derlıal 
ueya 1Jerilen ".ühtet İf ·na• 
P:Jroyı &Je1me:.•e ıhale Jıaar 
rı fuh olunarak /tontlııintlın 
•oael en yük•P-lı teR.Lıft• b~· 
lunan kimu ar2:etmİf oldc,ııu 
lltdell• al mata razı o 'maz 
Veya bulunmaııa h«men on 
heı ıı6n müddetle artırmaya 
çıkarılıp en ~ok artırana ih~ 
le •c/ilir ilei ıhale araılndaleı 
larlt ve İf'fen aü,./er ifin 
Y6zde btıten hurp rılunacalt. 
laiz oe dı;er sararlar ayrrçe 
lıGJıme hacet Jcalmıluısın 
rtle.rr. urıyetrmi:zce alıcıdan ta· 
A•il olunur. 13] 

C 1yri mer ltal ya,arıtla 
ıaıterii.,. 18 -· 5 _ 836 tari. 
hıttd• Trabzcm icra mamurlu· 
lo oJ"'ıında iıbu i/lirı oe 161 

terilen arlırma ,artnamdi 
dairuinde rt lac"I' ildn 
•lıınur • 

iLAN 

[ YENıYOL] 

Ambalaj ve komprimelerin üııerinde halis· 

liğin timsali olan EB markasını arayınız 

.. 

Trabzon icra m?murlu· 

. çirşam'ıi gfbü aot 
14 de kadar keza daired• 
ya~ılocak iltir.ci art ımrıın· 

fundan: da artırma bedeli luymeti 
Yeminli Üç Ehli vuhuf muharnminenin yüzde yetmi' 

tarafından lc!n- amrna tekdir b ı "ni bulmodıf' takdirde 
edi!en :. 00 lira kıymette ıat ı 2 280 numaralı kanun 
DirJ-anoz köyimde trpunun nhkarnına tevfikan geri /zira· 
932 hıri0i ~vvel oe 9:~ nu- lıılır. u• aatıı tale'ıi düıer. 
mıırn~ı~cla hayitli b r kıta Artırmaya iıtirak etmelı İ•· 
farlonın tamamı açık ar tir- teyen '•rın kıymeti mulaam· 
maya çılaarılmıı oldutandan mınenin )'İı:&de yediln~ılt niı· 
18 ·5 936 hrihina müıo.dif betinde pey olr~ui ,,.~u ıdl· 
pd:drtui glinıi •aat 13 den li bir bankanın teminat mek \ 
14 cle icatlar clair~de ikinci tubunu hamil bulunmalar• 

Sayfa 3 

Fevkalade tırsa: 
Be' lie m rkalı açık VP. 7 kişilık mücehhez ve iş\er bir halde 

bir o'oıro'>ıl s~t fıldır. z~ncirler , takımlar ve 2 yeni iç !astık 
beraber . T=ıl p ol nlarm her gün lo -12 aruında , doiıudan 
dofrruyfl vas)t;sız Fu asız konsolos1u~u ael«reterliğ:ne müucaat 
t!dılmui . 4- 4 

Çayır &rtırması 
'· Köyü Meokii 
·Çukur ç yir D~ğitmendere 
" Baycar Dın·k~örliiğünden 

Bedeli muh=mmerıi 
20 lira 

Yakanda r v• f, yr z lı 6695 "metre murobbc i yer:n foyir 
m !uüli 12 4 936 güıüncien itibar•ıın o •b,.ş giın müddetle artır 
m~yCl'Ç krrılmııtır. artırma günü 27 4 936 pozartui günü 
•aat 15 JerPr. Tar/"plerin bedeli muhı mmınin ) özde yedi 
bucÜ 't- 'rıis'l,rtind ... Jzi pey akçe/erile Ba) tar ıdcııc aine n urc ccd· 
lor

1

1 ila'l olur ur • 2 - 4 
1 L A N 

1 :~8 "'avil\~al;ıfka tarım kr~di koqperattfind1 n : 
14 70 sq"ı\i ı. •:i kre'di 1'oop~ra•iflerı kaouch1i .. tevfık:E a 

tPş•kküt eıieo kooperati&imiı ( 28"6:)"'ııavılı brım kted~.: ~oo~ 
r.ııtiflıori kaounuııue ~u~ fi 11lerıoe ve ~u· hülı fırnler,i • mül{:l'nlr 
olan ahlüya uymavı•v.e bu mev1u1t dweıinde çalı$may\ ka~ul 
etmf'k veya •!tm;.m,.lti~in umum1 IMy~tı 29 - 4-936 çar,nba 
günün~e kooper'-t fin merkezi olan Mox mevkiinde 
fevkali~e v~ alelade.. içtima• d1;,vet erler .. 

Fevkııla-fe i4t,,.m da. rlôr.Ü,ülec"'k mevan · ( Ruın,nıe ) 
1 28 36 s 'Y'b t.ıı.rım kredi koopeu tifleri k•nununa göre 

intibak veya a-dt-ıu• i11tiloak kauırı vefmrk. 
Aleluh fçt'rn tde. gö üşütecek mevat : lRuıname ) 
l · Açık revle karar ubıtlaunı tutmak ve aeçiaı ıı\eri"ıe 

bakmad üıere okur yazar ıki k:şi l"Çmek. 
2 - Bi•anço ve ki" ve zarar hesabını ve~anetim vekontrol 

kurullqrı raporlarloı İllC'"leyerek tastik ve kurul üyele1ini ibr• 
ve buhran verg ıinin tefrıkinden sonra sb.lü bühiımleri d•iruia 
de kirın tevz ine karar vermek. 

3 - Müddeti biten yönetim kurulu üyeleri yerine giıli 
reyle yenilerini seçmek. 

4 - Yönetim lru•u'u için g"zli reyle iki yedek üyeseçmek. 
5 · · Giıli reyJe iki kontrolcr ıeçmek. 
6 - Ortaklarla kooperatif arasında ç1kacak ihtilifların 

h 11lini tetkik içja hatırh orl•klardan üç kişilik bir bıkem heyti· 
seçmek 

7 - Mevzuat dairui11de ortaklara y~pıl;cak ikrlz ,t ilet 
kooperatifin ıirut b•nluıındınytpıcıiı ikr12larhaklnoda ban . 
k nın direktifleri dairesinde hareket etmeıi için yiületim kuru la 
na ıalAbiyet ver111ek. 

8 - JCooperatifn muraf bütçesini tul>it elmek. 
Fcvkalide ve alelade içtimada yukatidaki maddeler gö ıütülecek 

art1,.ma11 icra ediltcektir • lcbım<l\r. lı<1klt1'!1 topa ıicilli 
ı. LJ bildirmeleri lci:ımclır. Akıi 

Aitırma bedeli kıymeti rr.u le "wit clmayan ipoteR i 
teyenler 18 4 936 tarihina•rı 

ltorrunenenl11 ylıade yetmiı alac ıklarcla difer alalıada· hkdirde lukları tapu s:"cilli· itibaren herkuira 6Ö·ebi/mui 
b .. ıini bulduia t-ıldirde nıaı· ranın o• irtifak laalıkı • .laip le .eabit olmayanlar •atı, için dairede açık balunduru• 
ı.riıi aurine bira•ılacaktır. larinin ba hoklaı ını oe haıa bedelinin paylıımaıından ha laca• artırma ıartname.il• 

Alııi taklirde ~n •on •ile fai~ ve murala dair riç kalırlar mlit•rakim oersi 1934 -1045 numnra/ı doı· 
ortıronın tanhhriaü bakı k:ı/. o~an, i~diala_rı?ı eoraln mü• . oe belediye rusumi artırma yaya muracaatla mevcut ae· 
malı üzere artırma o 1be. bı 4ererılıa btrlrlde ila11 tarı· '{ , d 'k 

• iid.ıetle temJı't edı"l• h" J 't'L • • t~ bedelinden fl!n:ı 0 unar. 0 • ııı c görebilmeleri ilan o'a · 6"" mı a u ..,. ınaen ı t:1aren yrrmı u~ • / lı . 
,,it 3·6-936 tarihine müır dif znrfıncla birlilıt11. cJ,.;.,,.mize hn fnzln mtJIU"1'11 n ma 1• nur. 

ı~~~~-~~~--~~.-~~m~• l ı)( Fen ve ihtiralar bir araya gelmelerini lll 
l~I (Fılko)YA ~ 1\1 il BORÇLIDIRLAR ıı~ı 

1 ~ .. ~ televizyon fabrikasıdır. PHIL.CO 1934 secesınde 12500001~11 ' 'I -~ı radyo satrn•Ş. ve 1935 ~enesiude 1,60.0,000 rad)o yapmak # 
~ suretile kendı REKORUNU k.endısıKırmıştır ~ 

1 il Duna mukabil ik;nci derecede kalan diğer Amerikan fabrikası ancak 500,000 radyo saıab,Jmiştirl 
UNU TM Ay 1N1 Z K .1 1 Yalnı~ üzerindeki ]utanan ırlıil oe man~?r'J~tn.a kapılırıanı~ , ;ı 1 

1 
ı oeyahut, 1-ü> ülı reltlamlarla , ıö~d• yenı bır ıcat oldatundan r: 

balaHclıl•n hikdyelcf' aldanı,.anıa , Ö'ft ünu~ün 10:1u11a kadar piıman o/urıunaa. 

Güyo, ba külik kutalor, iımi olup c'omi ~imaya ıözde reni icatlar , çok defa uki iıtok mılları yeai bir ıekle 1 
PHll-CO rad}oları: Her dalgay1, )'ani ~ısa, ~:rta.~ uı::ıur_ Dalgalari alır IE ı 
Hiç bir raJyoJa o ı mavan P li l L C O. Otomol k HUSUSi S UZG EÇ V ASiT ASiLE: Ş ebekedea ı•lea ujıul fi!ı, 

lraı Anten Sel~ktdrü : Sdyc ıincie her dalıayı aynı K&.1ouct tular, bertaraf edilmittir • ı~~ 1 
(1 oe Temizlik ele dinletir • PHILCO ŞASIL €R/ : Teneked!n deiil 600 tonluk 1 ~ 

1 1 
KUVVE TL/ Oto 71afilı Yı11uılt Telterrü.r mfi.,eddetlesi f prulerdeD çıkmıf pulanmu çeliktendir . \' ı 
H ıoai paras tleri bertaraf eciip Radyo dal61larının Makine tam&men Ztrblanm•ş~ır : Bu aayede şu\ içine 

1 

bOl~omalii ıTaraeUekasrhı.'t"ıe· ~atış ( ditordao bjçbir parazit giremez • ....._) \ 

1 ~ _ '- PHILCO iımirte benzer markal' ıdıın •okınınız. ' 

====;;~A .!'f!.~~~i ~ s~~· A~':_>-~=~~~-zGiN ____ _\D\ 
llP-Fıs~s-mı~ai!i!•~il~N~ı-.ıım~ ~~• 

• 
• 
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S ayfa 4 

m-m 

Maha!leıi 

Tu::.lu ceıme 

" " 
" " Kemerltaya 

(YENIYOl) 

Gayri nıenkul 
Soka;ı 

Ayaıtadyoı 

" lıtadyo 
Adamcı oila 

Nev,i M. N. K.m. 
Lira 

l 33m'marıonın 72 h.de. 38 hiuui 219 25 
78 m. m. araa 
Harap hane 

" 

208 25 
2~61 120 
19 75 

250 m. m. ar•• 120 116 100 

T 

R. 
M 

" 
" 
" " Ktthremon of. 136 m. m. ıarıa 523 524 525 35 

,, 
lıkınder paşcı E. 

M n " 
Acem oğlu f!.arap hane 464 800 
Çômlıelıci Uc göz.iri mcıfcza ve ordiyen;n nıafı 324, 3~3, 32'2 650 R 

,, " . . 6 Ayafil l:oy r~lli tabya MünhıuJim lıııla ve anbar ve taby araau 00 H. M. 

DEFTERDARLIKTAN 
Yukarıda evı,.,fr yazılı gayri mınkqfô.tın miilkiyetleri peşin para ile •atılacağından t'llip 

olanların yür.Je 7,5 dibozitolarile birlikte 27 4 936 paz.artui günü •rıat 14 de defterdarlıkta 
toplanacak komioıona mur•caatları. 1-4 

İLAN 
Tapu D1rP.k1örlii~ünden 

o:geııeibala köyünde S..a· 
rı ali otullarından Durmuş 
o ilu Temel ve h; sanın oilu 
hacı mehmedin malları olup 
ıenetsizolarak altmış seneden 
berin:z;ı z ve Fisılrsıı arala 
rında taksim ttmek ıuretiyle 
Yereaelerinin tasarruf vuıraat 
larınJa olan altı parça f ,ndık 
lıiıD hudutları yukarı çıkar1l· 

mııtar. Bu yerlere veruei 
mezburnn tarafından muame· 
le yapılması isteniliyor. bun· 
lır üzerinede bir bak iddia 
eden vana on beş sıün için· 
de tapu idaresine murıuat 
etmesi ve 3 5 936 hrıhıııa 

müıadif p; zar güııü saat 11 
de.m ıhıl mnL üre gidile ceiin 
bir diyeceği olanların oraya 
ielmeleri ilin o!unur. 

ZAYİ 
Hüviyet cüıdanı 

ve ter his te,,keresi . 
Hüviyet cüzdanımla 933 

senesinde Trabıoa ukerhk 
şubesinden aldığım terbıı tea 
keremi z yi ethm yenilerini 
alacağımdan zayılerının hük -
mü olmadı2ını ilin eylerım. 

Boıtepea zir maballeaın· 
den batan oğullarından 

Halil oğlu Ala Haydar 

İLAN 
Trabzon tıcaret ve sa• 
n~yı odaı..ı Akçaabat 

mür.aessıH;ğınden 
Odomızd• kayitli ola11 

Ahmeclcan oğlu il.rahim 16· 
1 ·936 tarihind n 'ti'1aren ter 
ki ticard ticc.ı<t €. l•miıtir 
lceyfiyd ilan olu ur, 

Yakında 

Gel"yor 

• 

İLAN 
194 Sayılı z:ganoy tarım kı eli koo1Jeratifind ·n 

1470 sayıt zırai kredi kooperatıfleri kaııununa tevfikan ~e· 
şekkül eden lı:ooperatifimiı 28~6 sayılı Tarim kredi kooperatıf
leri kaııununun hüki'ıınlerine mütenaıir ol.n ıtatüye uvmayi vrı 
bu mevzuat daıreıınde çalışmayi kabul etınek veya etmemek • 
içın umumı heyet 2 5 936 pazar günüade l< oope,etifın merkoi 
olan Mühürcü mevkiınde fevkelade ve alel ade ıçtimaa davet eder 

Fevkelade içtımada kÖvüşülecek me:vad. 
RUZNAME 

1 -2836 Tarım kredı kooperatifleri kuıu~una göre intih:.k 
veya ademi intibak kararı vermek, 

A!eiide içtimada iÖrüşülecek mev.ad 
RUZNAME 

1-Açık r~y ile karar :ıabitlarını tutmak ve ıeçım işlerine 
bakmak üzer~ okur yaıar iki kiıi ıeçmek. 

2-Buinço ve kir ve zarar hesabını ve :tönetim ve kont· 
rol kuıulları Hporlarınl i1tceliyerek tasdik ve kurul beyeti üve· 
lerını ibra ye buhran verg ıioin tdrikiaden ıonra ıtatü hüküm 
lerı daıre•Jnde kirın tevıiine karar vermek, 

3 -. Müddeti biteA ~·ön etim kurulu üyeleri yerine iİZli reyle 
yeııilerını ıeçmek, 

4- Yönctım kurulu için g;ıH reyle iki yedt:k üye seçmek 
5- Gız.lı reyle ıkı kontrolör ıe çmek. 
6-Urtaldarla kooperatıf aruında çtkac.k ibtılifların hallini 

tetkik ıçin batırh ortaklardan üç k•ş Jik bir hakem heyeti ıeçmek 
7-Mevzuat daıruinde o'taklara Y' pılacak ikruat ile koe-

peratıfın zıraat Bankasından yap~cağı ıkrulsr hakkında ba'1ka 
aın dırektaflerı daırt aiııdr: h re ket elmeaı ıçın yönetim kurulu· 
na ıelibıyet vermek 

8-Kooperatıfın maıraf bütçesini tetkık etmek. 

İLAN 
344 Sayılı Kireçlıane f c1rıın Kredi kooperatif nden 

1470 saydı ziraı kre.ii Kooperat fleri kanununa tevfıkan 
teıekkül eden kooperatıfımiz 2836 sayılı terim kredi ko~peratif 
lerı kanuaıunuu bülr.ümlerıne ve bu büküml•re mutenaz.tr olau 
ıt•tüye uymağı ve bu mvıuat dairuiode çalışmayi ~abul v~ya 
etmemek ıçın Umumı htyet 4 mayiı 936 gününde kooperahfın 
merkezi olan tthude 11batkeYi~de Fevkeii:le ve Alel'ade 
içtımaa davet eder. 

F evkclide içtimada görüşülecek mevad: 
RUZNAME 

1-2836 aayılı Tarım krerii kooperatıfleri kanununa ıöre 
ntibak ye ademı İntibak kararı vermek 

Alelade ıçtimaaa görüşülecek mevad: 
RUZNAME 

1-Aç:k rey ile, karar zabıtlarını tutmak ve seçim itlerine 
bakmak üzere okur yazar iki kııi seçmek, 

2-Bıliaço ve kir ve zarar heubını ve yönetim kurull111 
raporlarını ıncehyerek tasdık ve kurul üyel~rini i~ra e.tm~k 
ve buhran verıi11nin tefrakinden ıonra datü bukümlerı daıreaın 
da kirın tevzuae karar 11erm.,k, 

3- Müddeti biten yönetim kurulıı üyeleri yerine a'zli reyle 
yenilerinı ıeçmek. · . . . • 

4- Yönetım kurula ıçın atıla rey ıle yedek üye s~çmelır, 
5- Gızii rry ale kontrolör ıeçmek . . . 
ti Oıtaldarla kooperatıfi arasında çılcacak ıbhlifl~rın balhni 

tetkık ıçın batırlı oıtaklıı.rdan üç kiıilik hakem heyeh ıeçmek 
7 =-Mevzuat daıreainde ortaklara yapılacek ikraz at ile koope 

ratıfıa zıraat bankasından yapacaiı ılnazlar hakkı~da Banlunuı 
direktıf!eri daireaınde hareket etmesi için yönetim kuruluna 
ıelihiyet Yermek, 

8-KoGperatıfin muraf biidçeaını teıbit etınek, 

Radyo elektrik cihazları 
Her çeıit ııramofoa-, ynt ve dikit makiııılari 
Çorap ve fanıli ve benzeri makineler veaair~ tamirati etl 

ucuz ve teminıtli ıurette yipıhr. y;pılan iılude muayyen za • 
man için terainat verılir ak11 halde meccanen tamir edilir. 
Meydan, Ahsokak ; setlzecılerde yağcilar karşisinda 
Fenni iı : Kemal Oflu Atik Kutluo{tlu N~ı 259 

Saytn bayanlar baylar 
lskarpın, §O§Oll ve lastik erınizi zanf ve sağlam 

tamir yaptırman z için ti<'aret odası karşısında 
AK ı N iş yurdunda bir deneme kafıdir her hal. 
mt:moun kalırsıniz, 

İLAN 
660 Sa' ılı endi ta ını kredi kooperatif;nden 

I 70 y l :ı r i kr dı kooperatıfleri kanununa tevfıkan te· 
fekkül ed n oop ratifım z :.8:~6 sayılı Tarim kredi kooperatif .. 
ıeri kaiiu un n b fım erıne mütencızir oJan ıtatüye uymayi ve 
bu mevzu t d re mde ç lışm yi kabul etmek veya etmemek 
iç n umumi h yet 3 5 936 p z r gücüade kooperetifıo merkezi 
ol«ıl'I übürcü mevkıınde fevkelade ve alel ade ıçtimaa davet eder 

Fevke ade ıçt m da s;,övüşülccek mcvad. 
RUZNAME 

1 ?8 6 T rım kredı kooperatifleri kuıuııuna iÖre intib:ak 
vey ad ı i ı ak k r rı vermek. 

Alelade içt mada göıüşülecek mevad 
RUZNAME 

1 Açık rey ile k rar ı:abitlarıDı tutmak ve ıeçım işlerine 
bakm k üz r- q ur y ur iki kişi seçmek. 

2 Bı aoço ve kar ve zarar hesabını ve )Önetim ve kont· 
rol kurul arı r porl rını j&;ceJiyerek tasdik ve knrul heyeti üye· 
lerını ı ra ve bub an verg s 'nin tefrıkinden ıonra ıtatü hüküm 
leri d ıres"ode ka ın tevziıne karar vermek, 

3 Müddeti bitea ) ön etim kurulu üyeleri yerine iı'zli reyle 
yeniler'oı weçmek, 

4- Yöod m kurulu için gizli reyle iki yedek üye seçmek 
5 G z!ı r yle ıki kontrolör seçmek, 
6-Urtakl rla kooperat f arıısında ç1kaclilk ihtılafların hallini 

tetkik için b tırh ort kJ~rdliln üç kışııik bir hakem heyeti seçmek 
7-Mevıuat daires"ode o•t ki ra yapılacak ikrant ile koe• 

peratifın :z railt B11okBs ndao y.pacağı ikrnlar hakkında bagka 
nın dir,.ktıfJerı daiu s nde hareket etmesi için yönetim kurulu-
na selih yet vermek 

8-Kooper tıf n m ır f bütçesini tetkık etmek. 

iLAN 
272 Sa) ılı Go ari T ım Kredı kooperatifınden 

1470 s yıh zir i kre ii KoopC"rat fleri kanununa te·dikaa 
teşekkül d n koop r t fı z 2836 s vıh tarim kredi kooperatif 
leri kanu unuu bü umlerıne ve bu hüküml~re miUennir olaa 
st tüye u m g ve bu mvzuat dairesinde ç laşmayi kabol Teya 
etme k ç n Umumı b yet 3 mayiı 936 2'üııünde kooperatifia 
merkezi olan Gozan ıalb mevkunde Fevkelide ve Alel'ade 
içtimaa d vet eder. 

F vkelade içtimad görüşülecek mevad: 
RUZNAME 

1-2836 s yı ı Ta ım kreıii kooperatifleri kanununa aöre 
ntibak .. ve ad ı ıntı ak kararı vermek 

Alelade ıçtıma a gö ü ü ecek mevad: 
RUZNAME 

1 Aç k r y ıle, kar r zabıtlarına tutmak ve seçim itlerine 
bakmak üzere okur yazar iki kişi seçmek, 

2-B la ço ve ki ve zarar besıbın1 ve yöoetim kurulluı 
raporJarını ıoceliyerek t sdık ve kurul üyelf'rini ibra etmek 
ve buhran ver isı in tdrikinden sonra atattl hükümleri daireaiD 
da kiran tevz e karar vermek, 

3- Müddeti bıten yönetim kurulu üyeleri yerine ıir.li reyle 
venilerinı seçmek 
· 4-Yönet m k u u iç n gizli rey i)e yedek üye ıe:çmelr, 

5- Gizli r~y i e ontrc ör seçmek 
ti Ortaklarla kooperatıfi arasında çıkacak ihtilafların hallini 

tetkik iç'n hahrlı O?taklardan üç kişilik hakem heyeti seçmek 
7 =-- Mevıuat dairesinde ortaklara yapılacek ikrazıt ile koop• 

ratifin ziraat bankaslndan yapar.aiı ıkrular hakkında Bankanıa 
direktifleri dai esinde b reket etmesi için yönetim kuralaaa 
ıelihiyet vermek, 

8-Kooperatıfin m11raf büdçeaını tesbit etmek, 

i L A N 
185 Savıli Uzme~ehor tarım kredi kôoperatifinden 

l 470 sayı ı z i kredi koo)'era+ifleıi kaaununa tevfikan 
tf'Ş k u tif z ( 28J6 ) sayılı tarım kredi koope 
rat f rı • uınlernıe ve bu hüki'ımlere mütenazir 
ol n s ı v bu mevzu t dairesinde çalıımay1 kabul 
etm k v ç n umumi heyeti 29- 4-936 çarıanha 

t tı m zı olan Uzmesehor mevkiinde 
fevka ad v l i ti aa davet eder .. 

Fevk la e ıçt m da örüşülec k mevad : ( Ruınıme ) 
1 28 6 sayılı tar m kredi kooperatifleri k•nunoua ı&r6 

intibak veya ademi ıntıbak kararı vermek. 
Alel de ıçt m d görüşülecek mevat : lRuzname ) 
1 Açık l'eyle kar r za bıtlarıoı tuh;nak ve aeçim ııleıiaı 

bakmad üzere okur yn r ıki k:şi ıeçmek. 
2 - Bılinço ve kir ve zarar hesabını •eyöoetim Yekontrol 

kurull rı r porl rlaı inceleyerek taslik ve kuP.ul üyelerini ibra 
ve buhran verg sin n tefr kinden ıonra statü hükfımleri dıireain · 
de kirın tevz ne karar vermek. 

3 - Müddetı biten yönetim kurulu üyeleri yerine 'ıidİ. 
reyle yenilerini seçmek. , 

4 - Yönetim kuru1d için gizli reyle iki yedek. üyeaef•d 
5 - · Gizla reyle iki kontrolar ıeçmeJ. 

1 

• 

6 - Ortaklarla kooperatif arasında . çıkıc,k ibtiliflaiji 
hallini tetkik içia b tırlı otlaklardan üç kitllik' bir hıkem Jae1il 
seçmek · ' \ • 

7 - Mevzuat dair sinde o ta~lara yıpıl•C\lk r ikrızat ile 
kooperatifin zir -t b~k • n~anyppacağı ikrazl~rbJkkında .... ,:.ı 
kT:nın direktaf ri d ire ııde bar ket etmeai içlj y6netim kar~~ 
na aalihiyet v rııpek ~ , ~ .. 1 ~ 

8 - Koop~r tıf 1f na~al büt~~:pi ~tsbit . .tm~. ı-ı 
Fe•kalide ve •fe~ade içtima~• yakni~aki ~adCliler ·J.öİ&fil~· 

. ~. ;rf" .. e.:ii/11 


