
Dane:-:ıi 

kuruştur 

Reklamlar 

Pazarlıga 

tabidir. 

Eski Sayılar 20 J.uruşlur 

1 
Yıllı!t 500, Al~ aylığı 300, 

U~ayltğı 17:J kuruştur 

Tahsin üzerin 
İlk Hitapları .. 

Ücitncü umumi n:üfettiıi-• miz bay 1 ohıin Ur.er, get;en 
akşam holkevi salonunda , 
kendılerirle has tatlı ıfadele· 
rile Trabzo1 halkını• ilk hi· 
tap/arını yaptılar. /t',,uhabbet 
ve lıürm et toplıyan t u öz Ü 

sözler , bütün di.1leyicilcr 
ara•ıncia ~oh• m•nıi bir h • v::ı 
YQrattı. L u samimi hc.vanın, 
daha o akş-ım ve e t ~i gün, 
bütün Trabzon2 yay•ldığını 
ve butün ka p 1eri colaştıgını 
gör müı ve se:m ·,t k . . • • 

SaJın umumi rr:üfett"ıi 
miz cok ccı bır kapitülaı· ' . .} oı hatıro."yla ge~mişin ka· 
ra gü11lerini örıümüze yay. 
dıktan , tekke ve zaviye re· 
zaletleriı. in zavallılığı üzerin 
de durduktan ıonra inki abın 
tkonomik oe aoyıal bakım· 
lardan olan aonauz. feyizle· 
r:"ne işaretle , dün alduğu 
gibi , ba gün de , yarın da 
naul ... bır ve zıfe kar ştsında 
bu!andu-umuz.u hatırlııtmııtır 

Trab.zonun, halkıntn zeka 
oe kapasiteıi ıtibarile çok 
önemli ııler baıarmı, sok 
ilerilere sıtmiş olmaıı lazım
tıtlen 1 rabz.onan ehonomik 
oe ıoyıal bakımlardcın he-
nüz tıekl~ndı(li lltbi ileri git· 
memrş olmaaınaan, çok belli 
idi kı, Bayın umumi müfeltİ· 
fimız müteeuir ve muztarip· 
tiler • Kalplerımızdcki atvgi 
ve saygı h19/erini ıııfkati ~ok 
bir baba ve candan bir dert 
ortogı durumuyle hemen 
kendınc p.ke.n T al•~in Uz.er 
teeadırlerındc de , ız.tıropla
rında da çok haklı idiler. 

Trabzonun bu cıırumu • 
İ'findeki inısanların ta§tdıjı 
zeka ve kopa ıteye hit; ayllun 

elmiyor • Ekonomik ;şferi 
yerlerde yatan , ıoyıal işleri 
claha el alının Jmı, bulunan 
T rab.zon , faz.la olarak bu 
zeka ve kabiliyet incelıklerini 
de ifinde toııdığı halde n çin 
L öyle olmuf, niçin bö> le kal· 
mııtır , elbette kı aeb pı;z 
dfgi!dir bu .... 

Her yönden , her bakım· 
dan inkrfl ııf kabiliyeti açık 
o!an bu güzel memleket nit;in 
b6yle y ı inde kal mı,, ve hep 
yeı·inde ._ saymırtır , bunan 
ılıeti de pek mcfhul değildir. 

Sayın .. umumi müfetıiıi~ 
mizan hitapları, gözlerimiz.in 
önünde bu itap/arzda canlan· 
dırdı Ar.cok ka plerimizı ken· 
dine 'ieken Tahsin U.zerin 
ôz:lü •özleri bızde ıu inan 
11e imam da uyandırtiı : 

Bu memleket artık bılgili 
kafalarla yiıkıelccek, mutlak 
J'ÜRıelccehtir • 

Bekir Siıkuti 

Küçük Haberler 

v ıl yet umumi meclısi dün 
ikicci reiı Münir Serd rıo 
başkiinhiı ltında _toplanmıştır 

§ 
Ordu umomı meelisi yol 

paruını 4 lir 'la iodiı miftİr, 
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Sayı: 

alkevle i 
Yıldönümü 

Şehrimiz Balkevindede 
tören yapıldı 

23 Şabat halk eulerinin 
yıldöıümü olmak müna&e· 
bettlc pcz.ar günü ıehrim z: 
halkev "nde clu bir tö,en ya· 
p lmı~tır. saat 15 de Ankara 
halkeı.inde yopılcn tören 
rad) o ile dinlenmiş , ondc n 
sonra halkt vı bandos:ı tata· 
f ndan çalınan istiklal m!lr· 
f!ıle töıen başlomııtir. 

L ·se tarıh ögHtmcni bay 
A;dullah önemiı t.ir ıöylcv 

verm'f, ~ıirler okurıuş ur. 
Bundan sonra belediye 

ve hülai:met ö 1lerine gidilmiı 
bay Haıan Fuhri ve bay 
Miımtaz.ın kalabalık kütle 
karıısında uerdıkl~ri ıöylev· 

ler dinlenmiıtır • 
Halkeoi önünde toplanan 

köylülerimiz. m:l~i oyunlarla 
tör~ns i,ıirak etmi,LerJır • 

..;ece halkevinde yine bay 
Muııtafa Mümtaz. bır söyleu 
ıöylemıı 1 aüz.el •anatlar ve 
temBil kolları tarafından cia 
rr.üı:ik ue 
m.ıtir • 

mor.o.olllar uer il· 

oreıerı.le:r 

Ü~üncü un.umi ".üftıti,. 
lılc Emniyet müıaviri bay 
Mıthat , müıaurr "'aaı.ıını 

l\ahri ahııı vapurile i•tanbul· 
dcın ıeh~ imiz.e gelmi,Ltndir. 

§ 
l<u:e valiıi bay CetJdet 

belediye r İ•i Mucip , parti 
baıkanı Mehmet Mataracı 
dün ak~om olomobille şeh· 

rımiz:e gclmiflf:1dir • 
Yeni Varidat 
müdürümüz 

Bursa varidat üdü·lüğünden 
ilimiz vaı idat müdürlüğüne 
atanan bay Abbas Ankara 
vapurile şe"brim:z~ gelmiş, 
vn feleıine başlamıştır • 

Hoı geldin der , baıuılu 
dileriz . 

T. N. Göksel 
ltiharli i iitc rlarımızd n 

Mektepli çocuklPra yardım 

cemi yeti bstk nı ve Belediye 
z sınd n Temel Nücümi Göls: 

ıel akşnm l:ı:mir vaporiyle 
tehrimi:ıe dönmüştür • 

CcJal Nemli 
Tütün tüccarı bı y Clal 

Nemli tütün mubaya sı için 
şehrimize ielmit ve Akc ba 
ta iİderek işe başlamıştır, 

J y D 
Askerler ar yı 

bine rkanını öl 

v 
ar k ka-

u.. u .. , 
ı r ..•. 

AokQra - tok)·oda bugün 
ukc· i isyan vckua gelm'şljr 

Beş'ı kan ile tüı~ bakam ve 
aüel tülim ve terbiye dairesi 
b;şk~nı öldürümüştür bu·~ da 
saray mareşalı ile f,oans ba • 
kanı da yar-:lanmıştır, Eski 
tüze baktinı da k;y~olaıuş~ur 

ingilte 
e lifı e 

fomlekettc üı f ı idare ilan 
edılm"ş g z telere ve muhabe 

ratta şirf Lt'i saıısur konul • 
mı ştur. ıki deniz fı'osu tokyo 
ve o k ya b reket etm "ştir. 

to~y d dı lntuta !fı1 un ve 
ı:ısayışl wuhahza emrini al • 
mışbr. 

ı
ılŞlar. 

lh 
• 

Ankar~ - icgiltNe bü' fı'lletinio İt<lya Haı.f'Ş cnlrış az 
lı2ıle nlakndn veni b r su b teklıtı y;;prnış o.cuğu veyahut 
yapmak oiyelinc'e buJu,duğu h~ kkıud ki h"'berle Londr d~ 
resmen y lsnlanmaktad:r. Bir Adis. babı h 'gıo fı Amb2~I Jt 
tepes:nin Hab~şlerio elinde~ u!unc'ututu resmen bıld!.mc. ktedır 

Şimal cephesinde.. beş ça 
daha yaktılar ! 

Roylerin bildirdiğ:ne gôre ş ·m 1l crphuinde hobe,lEr yeni· 
den ç te hnbine baılam şiardır. HabFıl~rin ~on ginl~rde yap 
tıkları baskında adua cicaıında brı uçakb. bırlrkde bır ayya• 
re karargahı da ye nmıfltr 

Harbı durduı mak 

P oje hikayele 
ri b şladı 

Aok ra - Londradan bil 
dirildiğlne göşe Halya habtş 

h rbın• durdurm k için devlet 
lerce yeni ıulh p oj "•İ tetkik 
edilmekLd r. Bu pi."oje ile 
düşünülen ıey habeş standa 
ivgiltcye fransaya v~ ıt lykya 
nüfuı bölgeleri b b91~deo 1906 
tarıbli ve üç t r&fh aıadJaşma 
hükümlerini milletler cemiyeti 
nin icablarloa tel f etmektir 
Anc k bu proj ~ etrafındaki 
görüşmeler reımi mahiyette 
defııldir • 

T . UZER 
Umu mi müfettiş~miz 

Kazalarda 
DLD sabah ü;üncü umumi 

müfettııimı:ı buy Tabın Uıer 
beraberlerinde v limiz ve mü· 
fettışlık boışmüşavir ve wüş ı 

virleı i oldugu halde Sürmene 
te of ılçelerıai td işe ı tmıı 
kş .m grç v kıt tebrimıze 

cıöomüşlf!rdır. 

Karanhktan §ika yet 
Yenicümı.ı mahalltıinde 

bir fOk lambalar yanmıyor, 

ıokak(ar karanlık icinde • 
kcılt)'Ormuı. okayucularımız:ın 

011 şikayeti üzerine ilgililerin 
dikkati 'İ çekeri; . 

Habeşlere siJah geldi •• 
Anltara - ş'mal cephesio 

de italy nlar ambaal2ğı lam 
mışlardır babeşletin cenup 
CJrduı·ına ir:: g 1 z romnlısı yolu 
ile 40 kadar küçük lop 10,000 
ı"lih v. 13 milyon mermi gel 
nıiştir. 

Bir tüccarın 
mahkumiyeti 
Ankara - M-:rsinde bazı 

ecnebi memleketlere ibrcç et 
tiği m Hara hile karıştırmış 
olm• sın den dolllyİ ik tis t ve· 
ka\etioce aleyhinde dava •çı· 
lan tüccar ıeş:!lt beş ay hzp • 
ıe ve kırk lira ağır para ceza 
ııoa çarpıh?Jıştır. 

İcra vek;Heri heyeti 
Atık ra- icr vekilleri 

heyeti dü:ı bo;ş~akan iımet 

icö:ıüoiln reiıiığinde toplan . 
mı muhtelif işler üıl'finde 
gö üşmeler yapmış ve bu işle 
re oıt kararl r verm ştir • 

gil e e 
evv iki ' 

ne 
e 

Aok .. r - ing Fz dış işte 
ri bRk ol Eden dün avam ka· 
maraıında ors.u'usal vaziyet 
knrş·sıoda iogiiterenin du·umu 
nu anlıı.tmış ve bülı iim~tia 
italya habeş ibtılaf1il.ia bid 
yetteki l.utti hareketinden 
katiyieo ayrılm dıi.m ve mil· 
}etler cemiyetin·n vereceği 
kar rada t mımile iştar-.k ey 
leyeğini m Jletler ceıı:ıiyetia·n 
tenaild içia şimdi :umanın 
m 'isait olm 1dığ1n1 m sır ile 
b~ şl yacak müı kereler den 

Okuyu:o... uz.,., bir mu• hede ile neticelenece 
iini umit ettığini yeo1 bir dün 
ya harbınıo önüne geçmek 
içio faal bir tarzda yardım 
edcctğini ve ancak m'lletle 
rin teşriin mesai ile sulhun 
muhifc za olunaceğını ve teşri 

s VMİŞ 
u 

1 
L 

Roman "e Hıkdyelerile emlcketimi:r.de oldahça 
tanınmı, ve •evi/mi, olan üçüncü umumi müfettışlık 
memurlarıncları bay Durma, Tü·kmenogluıun 13 ncü 
edebi ve büyük Romanını Yeniyol okuyucularına 
aanuyo:u.z . 

Ba gün ikinci ıayfamııdadır • 

ki mesainin hıgiltarenio mili! 
meof ı. tlar•nada uygun düşlü· 
ğünü ve fakat bu busu ta 
esa .1 bir rol oyn ya bilmesi 
için siy et ve ılab bakımın· 
d o ıımkiır ve uvvetli olma 
ıı liıım ğeldığini ıöylemiıtir 

Pcrşe nhe 

ŞUBAT 1936 

Yedi günde 2 de~ı~ 

Direktörü, Baayazıcıaı 
BEKiR SÜKUTi 

İL 

t 

GıreEondaki 
iki arkadaşa 

A;lardır, sizi , har ikinizi 
dilıkatle t. kip ediyorum. Gü~ 
zel Gircsonuu iki güzel gaze 
tesi olan siılert-, s"z de bilır · 
s"oi:ı ki, bu geçimsizlik biç 
y.akış!llıyor ! 

G z:tecilik hayalım, ergia 
lık r v Ş'Qlll ilk ğünlcrind~ 
or d başlam ş, savaşın soou· 
ni\ kad r orad dev:m etmişti 
U.:ı ıki yıl ÖJ:ce cyrıldığım 
ı:üzel Gireson, Benim için 
ciayma s ;ıklı alan bir batıra 

dır, o:ıd2n ğelen her ;sesi ilgi 
ıle dinler, her ko11uşuk üzerin 
de uztıo uzu::ı duru"uın. i~tiyo 
rum ki, okoduğu:n satırhmoız 

n 5 nda, ı it severek değil. 
s~vışerek de yü•üdüKünüıü 
aezeyim ... 

Arnızd ki k vgalar, bir 
aııoenın iki )'avrusu arasında 
fak t sü g t değ i eğ~Eti ol~ 
ra'< göze ça p.ın geç imsizlik • 
ten başk bir ş~y değildir ve 
olmam lıdır. Hııky~ri:ıe iitme· 
den kendi ranız J. aol şına· 

nııı isti} o r ve her ikin ize de 
bunu tekhf edivorum. Kardeı· 
lik bunu icap ettirir da oııdar 1 
Severek ve sevişerek, elbirli~i 
ve, aözbirh~ile yürü)ü1üı, Gi· 
rrso dah çok kuanır ... 

ikinizden ele ı öz i.ııtiyor, 
mubitınizi de, beni de ıcvinci
rici müj ieoizi beldiyornın. Ar 
kadaşhfı( s 'ygıl ra •.. 

8. SÜKÜT/ fiEKER 

Rubi Uroal C H. P. 
İtyonknrul Başkanı 

C Halkevi bayramı mü _ 
naaebetıle \:anil karşı gösteri· 
len tem·z duygulzaa teşekkür 
ederim. 

Re!s'.cumbur 
K. ATATÜRK 

THtüu işleri .. 
i hisarlar idares' iülfüı sı· 

tınal<e ınn başlnmışhr. Baı 
ı&iidür bay Cemal Akcaab ta 
gıd~rek fıaUan çmıştır. lıt 
verış ıcııldı\.la devam et ek· 
tedir. 68 ku·uşı kad r tütü11 
antın Gltnmışt1r. 

B Ş !fk ı ti 
Uıun müddet şehrimiz 

C. Müddeiumumi mucıyinliğini 
b&tş rmış bulunan genç ve ça 
lı kcn ndliyecılerimizden Bay 
Ştfk tin·n teıfı n Gümüş ne 
C Müddeiumu iıığ" ne atan • 
dığı kıvançla.haber aham ştır. 
rt.ubltimız Je iyi sempati y.ıpan 
b y Ş~fkatiyi tebrik eder, 
yeni ödevlerinde de başarılar 
dileriz. 

K 
H •staluına karşı iyı mua• 

mele ve fe ık~lade ihtimam 
gösteren ve kızımın hayatını 
ku .. taran E·ıuru'll doiumevi 
doktoru bay Burhanla E~e 
bayau Az deye te~ekk- 1 . 

• • 1' ur crı· 
mızı un rız. 

Merhum avukat 
Mun Kazım aıleıi 

ve çocukları 
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BU GÖNLÜM 

Korkma günahkarbğım dudaklarını incitmez 
Onlar ınca birleşmemizle kefarete uğr ycıc k,,, 

Ayle ; 

Ailaycrak ıana ıeıleniyo 
rum. Bana 11e •oruyorsun 
Ayıt? Benim foimde masam • 
aaklı hiçbir hi• yok aenden 
ne •altlarım ki •. Ma-ıimiz. 
bir değil mi ? 

Gene yalan söy1üyornm 
Ayıe. Senden en mdhrem 
olon Ur •ırrımı şimdiye ka • 
dar •akladım,. Temiz kalbine 
bu •ırrımı ela gömeceğim 
Ane. 

Yapraklar ıuları öpü}or. 
K elebdler c 'cek/ui tmİ) or. , . 
yapraklar ıularıla yikonıyor. 
Hepıinde bir cık l.:cl.rua 
var Ay~e ... 

Ben de bu kolı.u)a onlar· 
dan fazla Jayu)·orum. 

lirle bir yaz alışamr, Gü· 
neı thenüz ıoı'uyorJu. .t!u 
acı renkler kalbimi öyle aa • 
rıyordı ki.. Birden ıcımrn , 
yanclı~ını hiuedi,·01 um.. ~ün 
iti gene ( o ) gözlerimi clol 
daı muıta. Oranla bir yoz 
okıomında Ayıe . 

Onan kalbini ol:.amadan 
bir konmuş •Ö.zü .• 

Koya yeıil aözlerini l:ana 
c;evirditi zcman öyle derin 
bir bakışmııtık.ki A> ıe, •an· 
ki bütün kalbimi görn.uıtii 

Öyle 'iabuk bakmııh ki 
Ayıe, Judaldc.ı ın itirafına 
bile lü.zum lcı;,lmaclı o kimdi ? 
Benimle beraler hayata gire 
cek güz.el ve ger.'i bir delı • 
lıanlı., 

Günler i"'iiyorJu Ayıe, 
geçtik'ie günler ona lıuooctle 
yaldaıı> ordum bilıerr, mc k • 
ıaplarır.da daima birleıecl'li· 
mfai ıöyliyordu .. 

Fakat bEn aö.z vermi)ot-
dum. ~ ~iinkü korkuyordum. 
T a.ze hiderinden, gözlnin • 
den korkuyordum ... 

.Sana tarif edemem Ay,e 
çünkü onu ancalc Allah ifade 
edebilmiı .. 

Annem babam haberdar 
tlefiller. Yalnız ann•m, olar 
olmaz ıeylere afladıiımı 
aörünce 'iok müteeuir.o!u; oı: 

- Ayıe diyor, ıana ne 
olayor kızım. Niçin neıen, 
rengi Ufmu, güller gibi .• 

B•n ceuop oermiyorum. 
- Y oook anne derıler 

la:la da ondı.ın ... 
ıJiyebili)Orum. Fakat ya/naz. 
annemd~n d~fil. aenden de 
neşuiz.lijimi •aklamrıtım • 
Seni kendime ba kadar yakın 
buldu:um halde neden kalbi· 
mi a<;m•>·ordum .. Ha~ır Ayıe 
İ•teyordum ki dertlerimle baı 
baıa kalayım. ıztırabımla 
yalnız ifim yanım .. 

Mamafi görüyorıa11 ya 
baı6n ıu tatlc ız.tzrabımı i•· 
ne ilk defa ıana itirof ecfi · 
)'orum.. Ona lu.ndimd<n faz 
la • evdijirr.e inanıJ o. um ue 
aılumdan ce•aret olarak ona 
lıarıı her dürliı :fdaluirlııa 
/la.zır lanı) oram .• 

llılt ye z. olııc mlarının ilk 
yolcuıuna mahaldıck hnyatı• 
fna laatccofım A 118, 

Dti16r.6m• Hni fGfıraca. 

ğım A şe . Beyaz tüllerle 
aen beni süsliyece . Ba ımı 
aen ciceklendirecclu 'n, bizi • • 
kol kola aen Ot,rcc hı 'n. ilk 
saadet temenniıi '"'" yapa 
cıkıın olma: mı ? 

Dur:iaklarım yan yor Ayıe 
ha ci yanı:> or. Rv dud ki 7 o 
kadar günah işledi ki on r 
ancak birlcımemizle kefaret 
uğrayacak . 

lştt. bir ıatırcık yazı, l'u 
bü> ü h itirafa B beb o/Ja. 
S-:ıadetimi rnüj:lelersem mu ~ 

hakkak gelirsin degil mi ? 
Uzat ıludahlarını icime c ke , . 
ceke ôpeyim. • 

Korkma giinaltkô.rl ğım 
bu dudaklarını kirletm z. 

Yıldız 

*** 
Yıldızın mektubunu oka· 

dum. H€m sevirıd;m , hem 
ÜLüldüm .. Secgiliıini anladım 
her zaman m'!ktebimizin ö -
nünden guen kücük delikanlı • • 
Sarmaırkları ara•ından yanan 
ıabahın ilk ıırkları kadar 
muniı bakı,lr, o g~nç .•• 
Hakikaten süze/.. bilhaıaa 

aözleri her kadını şaracok 

kadar aihirli .. bilmem ki yıl· 
dız. oıu bağlıya bilir mi ? 

Yıldız, tu herkesten gizlı 
tuttuğu Of ~mı inıaallcı h aaa 
det.e ( riıamiar ... bımu bütün 
kalbimle temenni edi)orum. 

H'f biı gün birbırımı:r.den 
cyrılmadıgımız halde naııl 

olar da bunu benden •akladı 
H:syrd edi) orum. Dt:mek aşk 
kalbde yaıoclı ı içın her ku 
ten lllZli • tutulurmuı. bu· u 
ıimdi anlı) oıum. Zauallı Yıl 

d z, fO<:uJiun iı:tıkbalinden 

em.n de11il. Ac:aba kendinden 
baıka bıriıinıde mi aeuiyor ? 
Yok•a bu çocu,aui. Uluları 
bu rnueleye taraftar cietılmı? 
binbir türlü düı ür.ce beni bu 
gfce U)utmcdı. Yıldıza mek 
ıup yazc.;yım. Şımdı)l kadar 
ıtiraf etmedıiı ipn arkadaı· 
lıtımız.a tCJndcn ıonro ıti · 
madımkalma.tiığını •oyliyeyim . . . . . . . . . . . . . . 

Yıldızdan 6tr.e mektrıp 
aldım : 

Seogili Ayşem .• 
Md tul unu olır alma.z 

aöz. 1aılarımı tutamadım, 

ıenin temiz kalbini ıztıra!nm, 
la bozdullu m ue şana zEhırii 
h ialer oıladıaım ipn Ayıe. 

Fakat yaramaz 10.zıların tu 
itirafa nbeb oldu ne yapa • 
yım ben, 

Ayşe, gün geçtikce yılma· 
.za ballanı) oram. bilhaHa 
116::.lerini fOk aeuiyorum, göz· 
[erinden uzaklaımak bana 
öyle flÜ'i geli> orkı., O un 
11ecemı aydınlatan, bana ka 
ranlıgı ur:utluran gözleri bü· 
ıürı ıztıroplarırnı bir anda 
ıiliyor Yok A;,şe, >ok bılakis 
o gôr.ler bende büsbü.ün ••· 
t&rop .,aratıyor,, 

Dün 11e•e kor:u,tuk., bu 
kı:ıçıncı lı.onuıma Ayıe,, Mele 
t~pıe ilun bile harıunla ko • 
r. uıardum,, he berin olıun 

- Arkası Vu -
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HALKEVİı DE KAMAL ATATÜRKÜN 
inkılap 0 rsi MEML.EKETiNDE 
Ayın yirmi ~iriuci Cuma Tamemea garbli olna bu ain toplanblannda tetkik 

gecesi Halkevinde Kays'!rİ La kleıme tezini kakstz çıka ve tenıib edildiklerind.-n do· 
nylavı bay Huan Ferit ,,in rcıoca ve bu tezi ilıamedecek hyi parlemanteı münakaşala 

1 
kılap'' dh bir konfernns hiç bir şey şimdiye kadar rı bu yüzden h'men hemeD 
verdi. Mevzuun kuvvet ve çıkmamıştır Es·sen mili yet lüzumsüz veya b:ç olmozs• 

j derinliği , S;afonda yer bulu· ve ırk f!kirlerine birinci dere 1100 derece kolaylf şmış ve 
n miy c kıd r k 1 bahk ced ehemm'y•t verip dini basitlenmiş oluyor bütün melD 
dinley'ci kütlesi fikride bila is "rka ı: Janda Jekette derhal budak salave • 
Koofer s•n h ~üz da bir km kla zam&n t m ren bu kuvvetli siyasi orga 
bu d g l n merı muv fik aurette h ueket nizm 8 ycs'nde ı bik imp;;ra 

z a to etmektedir b z n dünyada torluğuu modernleşmesi faali 

zo u 
S em da 

At tür· 
zi ısıcı ıı 

azıye i i b 111 tdı 

eo bü ü ada. l rı • 
f tıle b lk rasmd-

o ura hı D Uı:e , b'ze in· 
kıl A p mevzuunun bizz ~ c nlı 

ve kuvvı:.tlı b r misali halinde 
gö ündü. Böyle bir mis li gör 
mek Trabzon' çok az n: p 
olmuşdu. 

Bay H ~n F e idden son-
r Tahsin Uzer künüye çıktı. 
inkılab o m na ve mahiyeUni 
izah emelile iki tarihi vak'a 
anlatdı. Benliğimizin en derın 
Jiklerine hitilp eden bu anla· 
tış uraunda dtıyduğumuz te· 
miz heyecan Ye alakayi, ancak 
zaman z man aalonu yıkmak 
ister ğibi yükselen alkiş ses • 
leri ile izhar edebildık • 
Artık trabzocda bulunanların 
hep düymuş olduğu bu 
çok derıo man.h misalleri 
tekrar etmiyeceğim. Ya)nız 

şunu söyle ek, mıan t ve 
şukranla kayit etmek isterim 
kı: Biz Trabzon gençlen, 

Tratzonda üçüncü genel 
müfcttış olu.ı bulunan 
T hain Uz r' n ş .. hsıyetinde 
y lnız b ş• ıcl, eneıj k bir 
devlet adamı değ J, tamamiJe 
ballım dihnden onu~ n derın 
vukuflu bir ın ı iip hoc .,-
yürekten unanlı bir At türk 
talebesi bulmakla mesuduz. 

Ş)NAS/ 

D 
Türk bava kurumu Trab· 

zon şuğ be si od cisı b"y H. 
Hüıeyin kahya oğlunun bir 
oilu dünyaya gelmiştir yavru-
ya uzun ömürler dileriz, 

ZAYİ 
Mührümü _zayi aeyledim, 

')'eniaini alacatımJan eakiainin 
hükmü yoktur 
Hacı palat oila Muud lıeri· 
muı Sadiye 

1 NKıLAP DERSLERi 

İNKIL.ABIN 
MANASi 

Birinci ders 

içindeki_ öz unsurunu lürkle 
ıi daha çok ezmiş ve harca 
mış olan U manh ımp,..r tor 
lUjlUDUn son z m Dl rd ki 
h hni gözden geçirmekv türk 
inkalabından önce yeryuzünün 
ıiy"'sal vaziyet nı k1&a bır t1ıb 
1<1 bnlınde utala et e ge 
r ktir t ı bu mkd bın nuı! 

ve ne güciük er ıç'nne b tla • 
dağa ve b şarıldı ğı dınleyenle 
ria gözünde ve k•f• ınd can 
lanmış olsun. 

Tabloşudurr: Yeryüzü çok 
geçmiş z .. m nhuda yer yer 
parça pınça medeniyet kıvıl· 
cımlarıle aydınlanmıı buıuı:u 
yordu bu kıvılcımluıa her 
bjri kcadi dcvrelerirıi )'lfıdı 

ô le ürüldeyici öyle muk~ve yeti adeta inıfDılmayacak bir 
met götürmez cereye.olar sel· ıüratle ilerliye bildi. 
ler gibi hücüm ederek akıp 1934 yılının başlangıcına 
ıde ki kendılerini bu uya kadar şami\ oltn eiimdekibir 

koyuverenler çok ilerilere ve stafstike nazaran büyük ma· 
uz ki r götürürler. let mecllıi her biri dört yıl 

F kat kınbnın tersine ol n ilk üç teşrii devresi es 
kürek çekm ğe yeltenenlerin nnsında 2317 kanun ve ! 169 
vn.y h&line. Hıl Afetin ilg;sı kararn me yanı ıeııede 300 
Cumbu iyetin i anı buoların kanun ve kararname neşret • 
muazzam birer reform olduğu miş demektırki hafta tatili 

de hesaba katılacak olu .. ,. gün ğibi aşikardır mahna 
her gün bir tane ilaa elaı·ı Türkiyen1n yenıleşmesibnsusun 
oluyor. daki tam ve bütün p ogramı 

Türk uluıunuu ıeklini_bat parlemeTttarizmin ( 1) ve vasıta b 
tan başa karekterini iı e azı 

tahakkuk ettirebilmek için bakımlardan değ'ştirm'k gibi 
rey veren meclise bilfiil hü • bir neticeye varmıı olan 

ldi u edip onu kontrol ede - bir sürü refo1mdan biz bura 
bilecek büyük bir p:ırtinin da sadece en bariz ve eo 
kurulmuı icabettiği çabucak manidar olanları ab.cai,z • 
meydana çıktı. Cumhuriyet 
halk partiainin yara.blm:ı11 ile Eneli erkekler için fesi 
bu ihtiyaca cevap verildi ve yuak eden ve şapkayi kabul 
Türkiyede bu parti ıon oııyıl edenden bahsedelim, taqasıoa 
zarfında Almanyada nnzi pııar uzun ırç ve sakalı yauk 
tisjnin ve ltalyad Fıı'st par eden büyük pet o'nun refor· 
t:sin'n oynadı~ı ı ole bcDzer muna benzeyen bu reforlll 
bir rol oynadı. belkide g•ı plılara pek eb~.111 

Verilt:cck en muhim k • miyetaiz gelır, 
rarle.r d ha e.vveJinden p~rti· Arknaı var -

h 3 • 
vı 

Ankara - H Ikevierinin 
yıl döııümü dün evlerin bulun 
duğu yerlerde eşsiz bir türeu 
le kutlu anmlş ve ve yeni 33 
evde ayni şevk ve heyecanla 
açılmıştır, 

İLAN 
Of sulh hukuk m hkemuinden 

Of orm n id2.rui nr.mına 
haz'ne vekili Yusnf ziya tara 
fından müddei aleyh rizeDin 
varta kö;·ündea kot oilu eyup 
ve kot oilu Melımet ve kürt 
oilu oıman aleyhlerine ikame 
eyledıii hzminat bedelinden 
180 lirı1.alac•k davası hakkın 
da yapılmakta olan muhake 

ondaıı ıoı>ra yer)ÜıÜLÜ inaan 
J•t•ması in13n hakkı bakımın 
dan tüyler ürpertici karanlık 
lar bürüdü bu karanlık dc:vir 
bir taLu:ı vak'c.lı.da dolu ieç 
ti nihayet bu uzun karanhk 
t n onra onbeşir.ci asır orta 
lannda bugünkü medeniyet 
ayd.ulı~tnın ilk miij deci ışık· 
ları ıeçılm'"ie başlandı on 
beşınci ıısır ortaları ıkinci 

Mchmedisı lstaobulu aldıgı 

:zamanı rdir Bu ıırada dünya 
ileri gidış ıl m ve bilgi bakı

mındaıs geri idı o devrin İn· 

surları henüz Amerikayi bilmi 
yorlard1 Ümıt burnu yolu dıa· 
hi k<şfedılmiı deiıJdı Birincı 
Selim o zc:mana ğ öıe evıen • 
sel bir idare varlığı davaaını 

ifade eden halifelıği üzerine 
aldıiı zamın henüz düaya 
barln• ve evreaın fızik ha • 

mede müddeıaleyhlerden oı
mau ve Mebmetin mahah 
ikametleri meçhul bulunduiu 
d vetıydeı: i 2.irıne ~erılen mef 
rubattao oisşılmış ve sebak 
edea huine vekılınin talebi 
vechıle H-U - M kanununu• 
141 ve 142 ınci maddeleri 
mücıbınce k.endılerıııe ılioea 

teblıiat icrasına karar verılo 

rek muhakemenin_ 7 4-936 
aab iÜnüne talık edılmiı ol • 
du~undau mezaiir gfiade müd 
deı aleyhleria bızzat ve yahut 
uıuluaa tevti"•a muaaddak 
bir vekıl &öndcrmelerı akıi 
takdırde ha.klarıudalii muba 
kemeniD &ıyabcn yapılac•i• 
tebhi makamına kaim olmak 
üzre dan olunur , 

--------------------
reketleri bilinmiyordu oımaa 
lı imparator luiu BaidaddaD 
macar ovalarıaa kadar u:ı.aaır 
ken iımi bhe dahıL dünkü bır 
varlıK ktıtdar yakın geleD bil 
yük biJjiD galilee henüz doi 
muı deiıldı ouı. ları söyleme" 
ten mEıksad oıman1ı devleti -
nin biiyük şevketi esnasında 
dünyama ne kadar geri oldu 
eunu k111 bır dıl dokanuıu 
ile meydana koymaktır Osma11 
lı imparatorluğu .. Dır te.n1m~· 
y&n bir ilerileme ıle ı'ıip re 
niıliyordu imparatorluk geoıı 

leyip ı'ttihce bu ana varlıi• 
vfıcudlandırao küçük parça 
lar bu genişlemenin tam akıi 
olarak barbirindcn ayrılıp par 
çalanıyor maDeYı bakımdaa 

için için zayif!ayarak adet• 
daiılmak iıtidad•nı iôıteriyot• 

da • 
- Ark111 Yar -



İL 
Tbrazon Jcr emu-:1uğondan 

Açık artırma ıie paraya 
çevirılecek g yri me[.kulua ne 
olduğu : 
Yomranın ş ıı k~riyesinde 
ğ yri m oku'un bulunduğumev 
ki mehıllest sokağı nu ar2sı 
Ş rkan c m şerif v kH fıodik 
lığı ve kısmt.ü teni o2'lu t r • 
laaı rir.lal n c.i ran oğlu Ab 
met fıcıhkl ğı, g rbcn sabıbi 
senet t rlası, c nu en 'stıiD 
bu\lu oğ u kirakası hanr s:, 
h•mar.,.•, frndıkl ğ' ve kıs 'o 
tarı ki ıı m i '* m bdut fındıklık 
Dcnüm 19 

Taktir o'untn kıymd: 
Tamamına .!500 fir.,,e 

Tr bıon icr.ı dairesi önün 
de 27 • 3 • 936 Cuıra güaü 
nat 14 de· 

I iş u g yri menkuluo 
artırma ş rtn meıi26 -2-936 
taribındec itibaren 340- 49 
ııumara ıle ılı ma icra daire 
ıinin muıyyeo numıar sıııda 
berkeıın görebilmesi için açık 
tır Hind o ynıh olanlardan 
faz.la malumat alm•k istiyen 
ler iıbu şartcı:.meye ve 340 
49 dosya ııumaru le mem~· 
riyetimize muraca&t etmelıdır. 

2 - Arlum ya ıştirak için 
yukarda yaz.ıh kıymeti 7 , 5 
Dııbetinde pey akçesi ve. ya 
mHıi bir baukaıun temıuar 
mektubu tevdi ediıecektır J 24 

3- lFotek a&.hibı alacaklı 
laıla dıier alakadarların v~ 
irtıfak hakkı aabıpferın i•yrı 

menk.ul uzerindeki haldarını 
busuııyJe taız. ve masrafa dair 
olan ıddıalannı ışbu ılin ta· 
ııhılide ııi11areo ymııı iÜD 
içınac evrakı müabıteler~yıe 

bııiıkte mtmurıyctiıı.ize bıl· 
dııt.Qelerı ıcab ecen aksı halde 
haklan tapu ı cılıyle aa~ıt 
olmadıkçe ı ttş bedehnıo 
paylcşo.ı aındıuı bar1ç k'"lırlar 

4 - Gösterilen günde ar· 
tırmaya ışurak cdeııier artır· 
illa şaıtnamcauıi okumuı ve 
luzuaııu malumda almıf ve 
buntarı t~mamen kabul eımıı 
ad ve ıtıbar olunurlar • 

5 - 1 ayin edı!eıı zam&.nda 
i•yıi men.kul ü~ defa baira1· 
a&ktu~ ıonra en çok arttıran• 
ıhaıe edı!İr anc~k aıttuma 
bedeiı muhammen kıymetın 
)'Üzde yetmış beşıni bulm~z 
ve ya aabş ıat•yenin alıcaıı· 
Da rucbaaı elan dığer aıa· 

caklılar bulunup te bedel 
OUıliarıD ve iayrı menkul de 
ltmın edılmıt alıcıkl•nnıa 
•~cmuundan razlaya çıkmuua 
en çok arltıra.ıın taahhüdü 
bakı kalmak üzere arttırma 
on beı iÜD daha temdıt ve 
onbt§İDCl iÜDÜ oloD 13 .-4-
~36 pnartesı günü aynı ıatt~ 
Jt pilacak arrtirmada bedelı 
a;.tış ııteyuıin alacaiın& ruc 
huıı olan dıier aliçaklılarıo 

o gayri menkul ile temin 
ecıumıı alacakt.ıra mecmuun· 
dan faz(•ya çıkmak şartıle 
en çok artlirana ihale edilir 
böyle bir bedel elde edilmez. 
se ıbale y•p,lmoz ve aatiı 
talebi deıer • 

6 - Gayri menkul kendi· 
!erine ihale olunan kimse der 
hal veya verilen aıubLt içın· 
de parayi vermezse ıhale ka· 
rarı fesh oiunuak kendilerin· 
den evvel en yüksek teklifte 
dulunan kimiıe arz etmiş o· 
buiu öedelıle alİluğa raıi 

olursa una rızi olmaz ve ya 
iulunmı.zaa hemen oa bet 
küa müddetle arttirmaya çı· 

barilip en çok uttiraaa ihale 
edilır iki ıhale 4 araıiada ki 
fark ve geçen günler için 
yüıd~ brşten· hesap olanacak 
faız ve dıger :ıerarlar ayrice 
hükme davet kalmakıiz.in me· 
murıyetimiıce a1ıcidcn tahıil 

olunur madde (133) 
işbu g ;ayri menkul 
Yukarda göıterilea 27-

Wina Fon Barnhelm 
YAHUT 

Askerin Talihi 
·- -

Fıoylan - ( OteJcin"n f.ar 
kına vararak Frr:Dz;ıkeya dışa 
ri çıkımlm&ıı iç'a işuet edi • 
yor. ) Bu· urun 

F oo T eibaym - Her _ikı 
hrafh aldanıyoı uz a gözleri • 
miz.e inınahm mı ? Biz, biz. 
miyiz ? 

Franz ıka - Evet Bay 
otelci buraya ı'z bize kimi 
getirdiniz ? Çabuk L buraya 
ieliniz Asıl kendiıiai arayınJZI 

Otelci ..:::: Ay, asıl kendiıi 
deiil mi ? Odur yahu 1 • 

Fraaıiıkı - Hayır, çabuk 
ıeliniz hem bra daha ı}zio 

bayan ablaya ıüa aydın eleme 
dim. 

O telci - O bu ne hürmet 
( Yerinden kımıld&mıyor ) 

Fr•uıiska - ( Onu tuta 
rak ) i?ehniı yemek lııteaıni 
yapt&hm.. Bakalım ne iİbi ye· 
mekler bulıciğız. 

Otelci - Evveli ıiz Fı oy· 
andan bir ıo -unuz. 

Franziıka - Sus, ıuı l 
Eier Froylan ôileye ne yiye· 
ceiini ıimdiclen anlaraa iıtiha 
11 kaçar. Geliaiı bunu yalnız 
biz bil~lim ( ı kuvvetle ... dııırı 
feker ) 

(YENi YOL) 3 Sahife 

lngi lizce ve Almanca 
krırslar , açılı yor 

Halkeui Baıkanlıfından : 
I - 3 - 936 dan itibartD 

evimizde açılacak ve haftada 
iki KÜn birer saat devam 
edecek olan iny :Hıce ve Al 
manca kurs!arına kaydolmak 
iıteyenler ber gün öğleye ka· 
dar iıimLrini evimizde Y' z· 
dırabilırler. 2 - 4 

Kirahk ev 
Semercilerd• ı>oıtcne 

caddu "nde dö ·t tar,.fa n.!z.a· 
reıi haoi l oı bir hene icara 
verileccldir Do/darlara da 
elue iılidir. taUpl~r balık pa· 
zarında 164 numero'u maja 
z.aya muracaat etmelidir. 

2 - J 
3 -936 tarib ınde Trabıoııda 
icra memurluğu odaaında itl,u 
illa ve 2österiltn arttirma 
ıartaameıi diirrainde ilin 
olunur . 

Do1uzuaca iÖ ' ÜDÜf 

Fontelbaym, Fıoylan 
Froylan - E'let, bi1a şı· 

fıyo·muıunuı ? 
Fo~telbaym - Mina Fon 

Baro Helm kalışınız. Allahın 
takdiıile ba.na uiı olan haller 
dendir 1 Mamafıb a:z. yer yll • 
z.ünde henim yeıiae ıcviilim 
ıicıiı. 

F, oylan - N ~iibi h •ller? 
Koouı ı bıleceklerimııi herku 
iti de bilir. 

Foııtelh ym - S 'z burada 
ha ? S iz. bu1ada oe aru·o ı· nıı 
uyın bayan ? 

Froylan - Aftık daha bat 
ka birıey aramıyo· U'ID ( kolla 
rın1 aç uak üıerine do iri gidi 
yor) her ne arıyc.ı:dumıı bul • 
dum. 
. F ontelbıym Siz bir 

bıbtiyar arıyordaauı, mubıb • 
betinin lı1ık birini , fıkıt j 

bir feliketıede buluyo ıunuz .. 
Froylan - Art1k be.ni SPV 

mlyo·musuıuz,başka birİDlmı? 

Fo::ıtelhaym - Ah Mınam 
b ~nüı ıiıi bile ıev~medim ne· 
rede kaldı ki : Sizin üz'!ıiıiıe 
bı1k11ını ıeveyim. 

F roylan - Kalbime bir ok 
ıolruyo:-ıuouı. Ben eğer ıizin 
muhabbet ve kalbinizi g~ip 

ednıem benim yaplıiım bu 
bnynk, bu büyük v~ ehemmi • 
yetli ıcyahat neye yırar. De· 
mek ıiz. arbk ne beni ve ne 
de baılusıaı ıev;yo ıunuı ? 
Eierhiç kimıeyi •~vm:yo:ıa • 
nıı ne bedbaht adam1:1ıı:r:. 

Fontelhaym - Doi ı uıu 
nyıa bayan, bedbaht olan 
biç bir feyi 11evmemelidir bu 
bir muıafferiy etth ki da i mı 
muhafaza o'utımaaı lazımgelir, 
ilkin eier ıevgilim de bu 
fellkete i•tirak ed~rek benim ..... 
Jibi oluydı bu muufferiytt 

benim iç·o ne kadar ac\ ve 
m Uşkül olurdu 1 Ne vakitler • 
den beri akıl ve z uuret bn • 
na Mıoa Fon Barn Helmi 
unutmaiı emrediyor Ben b\I· 
na ş imd lyc kadar büyiil zıh· 
metler ile göiüs g~rdim l Bu 
zahmetin de ~nihayete kadar 
·boıı ç ıkmıyacağ'ınt ümit etme 
ie baıladım. iıte nibıyel ıl· 
yın bayan ı !z: burada rö·ü::ı • 
düııüı. """'"' 

Froylan - Ben ıiıi Ç3k 
iyi anlıyorum. Çok d:ıbı fc zla 
f1!f pk ıl:ıuktannevvela kendi 

. miı : n nerds buluııd11~unu ın· 
lay&lıLl . Ş 'Ddi beuinı her bir 
ıoruma ccv;p vencekm:ain 'z.? 

F O.lte :hıym - Pe~i h 
b. . er 
ırıne sayın bayan .. 

. Froylan - Kuru bir h:Ayır 
ıle e vetden baş1la birıey ol 
mamak üıwre her so:uma e~ri 
bü~ı.üı~z cevap vcrecekıiaiı 
de1rılmı ? 

- Arkuı Vır -
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TRABZON VE HAVALİ i D u ': ABA OGLU MEHMET NURİ 
... · }. ... ..,..: ,._ -~r- .... · ıt ......... 

Un eksiltm s· 
SÜEL SATI ALMA komisyonundan 

Eııurnm kıt ah ihtiytcı için (! .. O()CO) lıılo iki ne i fabrika 
uu11oa 15-2 9.=6 ~umartuı güıü t 1 p çıltm dıi1ııdım kRhsh 
zaıf usuli!e ıkıtci ııfüı~kuaı ~-3- 9:6 pczHhsi gfir..ü sa t 
10 na aaatılırıştır ilk hmiıı;tı 2925 liu.(1r itttldilerın ş ıhı~me 
yı görmek üzc:ıe her g~n ve mün;ıkar.ya ıı.tmd~ edecekJ ri mu 
ayyen giin ve sattluı bir s;r.t c\vel kom~- oııun 32 33,:i4 ccı 
maddeleri miicibirce znflarını v1.:rmiş o'mı sı lnzımdır munakrsa 
kor ıatınalma kc is~orurıda i ra cdılt:et ktir. 2-4 

Dört tahsildar isteni' or 
Defterdar} ktan : 

Tahs latl .. rı üzerinden rh 
ri iki bio liraya 1 ~adar yüıde 
5 ve iki bin liradan f zlnı 
için yüzde üç aidat verilmek 
şıutile dört tahsildarın iıtibd 
mına .ı.lüzum görüldüğünden 
tal p olanlarm evrakı müsbite 
lerile birlikte defterdarlığa 
muracaatları. 1 2 

İLAN 
Trbzon sulh hukuk hak"m 

li2inden : 
inhisar idaresine borçlu 

111ütcvdfa nitsar memuru 
sabıki <lEmii.lltn veu seleri aley 
bite 9~6 ·3 ı:o lu dosyada 
cerey~n eden muhakemede 
vereselerdeo karıaı didarJD 
ikametkabı meçhul olmasına 
mebni ilanen yapılan tebJığat 
ta. mubaıktme g"-ü daveti 
k u uniyeye ic; l 
b ureoin dav2c. n 
binun gıyaben 'l! 

·n mu: 
"bine 

a ıi • 
nin icrasına karaı iş 

İL -
Trabzon su h hukuk ha 

k 'mliğinden : 
Müddei hasım zade olü 

kasım karısı z,.hide kendisine 
eaaleten oğlu eyübe vekale· 
t n müddealeyhler müh ttin 
mahalleainde uzun sokakta 
muk 'm kasım oğlu Temel 
ve Şükrü ve Vahit aleyh/eri· 
ne ı kame ettiği izale.yi ŞU) u 
davas nda h "sıedar olaukları 
tapu kaydile anlaşılan muhit 
ti"! mahalle inc'en nihabet 
oğlu boğos kızı kadri> e ve 
buldu ogıu mahmut oğ u 
Abdü halım lac.kkmda da ma 
hakemenin devamına .... b,.şlan. 
mış ve tunlardan buldu oglu 
a&dülhalimin ikcmctkôğının 

mcçhuliyetine binaen ilanen 
tebUğat ifa•UUJ karar vuil· 
miıtir ilanen tebliğat ifa 
o'uncluğu halde mumaileyh 
Abclülhalimin gelmediği an 
laı •lor ak )'·ne ilanen gıyab 
kararının tebliğ edilmeaine 
ve bu bcptaki muhakemenin 
9-3-946 pazartesi aöatl4 

Mahallesi So. 

Kunduracılar C"'ddesi NQ 86 

Gayri menkul satış artırma ilanı 
mr balles! 

kemerkaya 

" ,, 
., 
" » 

iskendcr pıış 
» 

kasım ga 
Flrenk hıı r 

ıokcğı 
. 

nevı 

şeker f brik rı 200 m.m rırsa 

" " ar nan 24 biı.7 his 
" 
" 

llo mm. rsa 
felek oğlu har p b, loo m,m 
D » 

k:ı:ı.ıl lopı~lı bir b ph nenıı:n'ıfi 
çömlekcı h r2p h ne 
Lezği har p h, 120 m.m 
Lez r oğlu l bEp h neni 3 

h'ssede bir hissesi 

mn. 

123 
12;) 
126 
128 
1~2 
133 
553 
299 
120 
87 

T RDA Li TAN 

km Lira 

75 
So 
15 
60 

IS o 
loo 
600 
öoo 
400 
So 

m. ihaıa tarihi 

F. 28 2-936 cuma 
M günü aaat 14 de 
m 
m 
m 
m 
E 
m 
m 
R 

" 
" 
" » 

• • ,. 
» 

Yvkarda yaz.ıh g yri menkulat pcş'n para ile sntıl cağından talipleria 
defterd rlı~a murac atlııırı, 

" 7 ,5 dibozitolailc 
4 - 4 

Zayi şehadetnaıue 
329-930 senesinde Sür· 

mene bumurgaD ıüştiye mek· 
te inden lcıığtm mezunıyet 
şehadetnsm e ı zııyi ettım 
ycmiıini lac&ı.ğ m dan zayıuin 
hükmü olmadığ nı iLJin eylerim 

Erzuru inh•!!arlar sıcil 
memuru Fethı Hayta 

de bırakılmc sına karar oeril 
dıtinden mumaileyh abdül 
halim;n yevmi mezkurde biz 
zat g~lmeai veyahut kanuni 
bir oekil zôndıırmesı lazım· 
dır aksi taktirde bir daha 
mahkemeye kabul o.unmıya· 
cağı cih ıle gıyı p kararı ma 
kamına kaım olmak üzere 
k yfiyct ilan olunur • 

Gayri m n ul 
Nevi M.N. 

KAŞE: . 

ALMiNA 

satış ilanı 
K.M.L. T ihale tarihi 

olm11kla yevG?i uıu~..ılu:me 
olan 23·3·936 puartesi günü 
ııat 14 de trabzon sul hukuk 
mahkemesine gelmesi veya 
vekil iönderme i aksi takdir 
de i•J•ben muhakemenin icra 
alna karar verileceği ve gıyap 
kararına karşı ilan tarihinden 
itibart!n 5 gün zarfınd itira 
za hakkı olup bu müdd tin 
m&rüründen ıoı,ra gıy11ben 
cere)an uh.n muı melenin 
mut"bu ad o'untcEgı tebliğ 
mıkuııına kıim olPlak üzre 
hukuk uıul muhakemeleri 
kıauıa:ııuo 141 ve 402 ci 

kemer kaya kilise çikmasi haıap hane 71 300 M, 2 - 3 - 936 "Pazartesi 
' ' ' ; ' 72 200 ' günü saat .14de 

73 300 ' ' ' ' ' ' • ' 70·89 500 ' ' ' ' ' ' ' ' 75 2"0 ' , ' ' ' ' ' ' tuzlu çeşme ayastaz J'JS. ' ' 226·1 12'l ' 1 ' istazyos ' ' 212 050 ' ' ' 1 ' işkender paşa kalhane ' ' 240 150 ' ' ' • 242·243 ' ' ' a sa o2o • ' ' 
' ' mektep arsa 'e hane 4oo•437 300 R ' ' • E' yenı m, merdnenli harapbane 25 loo ' ' • 

-1&ddelerane te.vf ıkın Hin 
p,hıunr. 1-2 

D~ı:TERDARLIKT AN lukanda yazılı gayri mankuJat Pf§in para ile satılacaktir talip 
lerın7uzde 7 ~5 buçuk dı.bozitoJarile heraber defterdarhğa muracaatJarı ~ 3.=4 


