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Boğazlar konferansında Rus , İngiliz nokta~ nazarlan arasında ihtilôflar çıktı .. Boğazlar komisyonu da 
ilga edilmelidir 1 . . .. . Habeşistanda Adlsababa yolunda çetemuharebeleri başladı . Habeşler 

trenlere ·baskınlar yaptılar , yollan tahrip ettilerl ... F!listinde vaziyet gittikçe karışıyor 1 ... 

Soğuk~u 

ıçın ••• 
SOGUKSUYU KORUY ALlm 

GÜZELLEŞTjRELil\4 
Şenletelim 

Soiukııu , ç mlıklu,, tabıi 

güzellikleriJe Trabzona bir 
kat ve bin kat daha güzellik 
katan - şs·z bir mevkidir. Bö · 
yle olmakla beraber bu ya 
kın ve güzel uyfıyedeu Tra· 
bzon halkı ue yaztk ki ıere· 
ii gıbi istıfade edemiyor. Hem 
yalnız Trabıo~ halkı mı ya, 
Soiukıu da b .. hçeleri, çım • 
hldarı , evlerı, köılderi klan· 
l&ır bile, ancak yaz o :talarına 
doğru çıkıyor, çıkabıhyo:Jar. 

Soiuluu, yıllarca metıük 
bir halde kaldı, bazi evleri 
tahrip edıldi, bele o 11arbk 
canım çtaılakln kapaııın elin 
de iaıafı z tıhrıpleıe uiradı, 
vaktile bır çam dalı kopan· 
hmıya11 Çlfteumhk adeta bir 
tarh~ halioı aldı Fakat bU11a 
da hayret etmemeli 1 vaktile 
köylüler veya orachı bulanık 

ıuda balık avlamaya çahıan 
türe<iıler tr.r ahndilD çiftecam 
lakta ve d ... ba baıa çamhklar 
da tabrıpler y~pddı da ıımd1 
yapılmıyor mu unkı ? 

O valutler ubıpıız _ çam· 
lar ve çamlıklar şu bu tara • 
fından kesıhp tabrıp edıhyor· 
du, timdi aahıpli çamlar a. ve 
çımhlıi.lar ıabıpleri taraf ındaa, 
bir buradan , deiil ııradaa 
keıilıp doiranıyor • Hıem ne 
için bıliyormuıunuz, çamlıkla11 
tarlahalıne kal be dip fındık dik· 
Dıek,foıdık babçeaı yapma içııı! 
iymar ve eatetık bakımından 

aalt hayret edıh.cek deııil •i· 
lınacık da bir haldır bul hal· 
buki, ailamak ve batta •c• · 
mık ~e hayret etmek ıöyle 
du ·ıun y111k etmek bile ııte· 
ancdık bu işi 1 çıtır çatar o 
canım a11rlık çamlar keıildi, 
biçılbi de bir türlü harekete 
gelerek facı nın önüue ıeçe· 

uıcdık. Ne bekçi Kördü , ne 
de bdedıye ıınırlan içiade ol· 
aıalarıaa nameo, bf!lediye ye· 
rinden kapırdi ndı. Y c zdık,çiz• 
dık, baiırdık, feryaddtak yıoe 
para etmeriı, ata alan üıküda· 
rı ieçtikten, yani balta hücu · 
aıuna uflrıyau kı11mla hhrip 
ed,ldıldtn ıoara bnı k pırdan 
ına hueketlerine ıabıt olabil· 
dik. 

So2u1'ıuyu koıumak için 
bir « Sogukıu)U koruma ve 
IÜıellettirme cemiyeti » ~ücu• 
de gelm•ı olmalıdır. Ve ıocak 
böyle bir cemtyet.n vucudun· 
dan sonra.dır ki, ıoiukıuyu 
korumak ve gü ıelleıtirmek 
ka bıl ola bilir. 

Soiukl!U}U ko;uma ve ıü· 
ıellc ftirme iş ncıen sonra ıen · 
lendirme ·ş· g~Hr. iıted &-imiz 
bGyle bir cemiyet yalnız bu· 
lc•duını dei l d ha üstüıı iş· 
leri d~ boıarır. 

Bekir Sükuti 
Kulaluıs Oj/a 

Boğazlar konferansında 

Romanya, Yunanistan, Bulğaristao1n noktai 
naz rlarına Fransa ve ingi ltereniıı fık.irleri •• 

Ankara 1 o - Boiaz.lar koı.f•rarııi müzakerelerine de••• 
etmektedir. Havas "j-nıınin bildirdiiine ıöre , Bei•zlar ~o • 
miı' oııu hakkındaki münak;~a eınuında Romsnya, Buliariıtaa 
ve Yunaaıstao boğulu kom11yonuaun ~liaıı hakkındaki Türk 
boldai nazarını terviç etmişler. Frrnaa ile ingilterede hu ko • 
miıyoııua kalmas Dl faydali olacağı fikrinde bulunmuılardır. 

Habeş,.. italya davasında 
.Fransanın taahütleri ! 

Ankara Jo - Furnn hükumeti milletler cemiyetinin on 
heı Temmuıden itibaren zec•i tedbirlerin kaldırılmaaına karar 
vermesi üzerine ltalya Habeı itilifi eıuııada italyanlarıa Ak _ 
denizde b-ir tecavüzü ıhtimıline kartı Franaanın Akdeaiıdelıi 
mütekabil :udıma mütealhlc olan fransiz tubhütlerinia bul ii· 
mden düşmüş olduğunu reımen Loadraya ve Romayı bildir • 
miştir . 

Habeşistanda cete harbi 
Ankara 10 - Reınıi bir İtalyan tebliiine göre H 11 bet ç•te· 

letİ yiyecek ve içeçek yükl~ ıki tireni yığma etmek makudiy 
le Cıboti Adiaababa aıraıındaki cemir yo'unu ve telir•f tebfoa 
teUerini kesmişlerdir Uıua ıüren bir çarpıtmadan 101,. çete• 
ler püskürtülmüıtür . 

Trakva kozaları 
J 

Ankara 10 - Trakyada bu ıene kon mıhsalu g Ç"D yıla 
on ·,ran daha iyi olttJuş ve iyi bir fiat bulmuıtur . 

Çinde 
vaziyet! 

Ankara lo - Şehrimizde. 
ki Çın elçiliiine ıelen bir· 
telırafa göre ceaübi ç:n kuv. 

vetlcrine m~nıup bir çok ku 
mandanlar Nankinde ki Çin 
bük:iimet=ne iltihak etmişler • 
dır . U :ı:.umi kanaat bu mü • 
tavaabn Çinde yeni dahili bir 
muharebeyi bertaraf edeceıi 
merkezindedir • 

AZ ÖZ 

ŞEHİFf 
İŞLERi .. 

Eu2ünlı.ü ıebi!' iılcrioİD na· 
ıında y• pı işleri yer almış bu· 
luomı ktadar. FakGt :bu yapı 

itleri bı;tanbaşa aak;ttır , 
yanlııtır, •e h:le ıehiıc l lıt 

bakımındın, yarınki bütçele· 
rin u:ıun yıllar altından kalka 
mıyacıiı ve iÜnÜD birinde 
inıefeder de tehir pılınJnı 

yaptırm;fıa kıyam edip kuar 
verirsek gelecek olan ıehir 
müh:ha 8119uıın bir türlü için 
den çıkımıyacafıı kadar zararn 
Ildır. 

Yapı iılerindeki bu keı-
me keılifıe 111uk bir ıoıı •e· 
,ilmtk aerektir. (u bıııboı 

gidiş, baıdönürücü bir iİdit· 

t . YaıJn bunun acıaıaı duya. 
ır. 

k eyvah diycceğ'z. Fa!"t 
cı , ~ 

n~çne ki yapı işleri yapı İf" 

leri de iç;nden çıkılmaz hale 
g !l\llif o!acaktır. Y cız k ve ııü. 
o ıhtır, iaulı, u1nlhiı biraka. 
1,11 veya uyan.ılım arbk J 

Güı-.J..d.elik 

YENiYOL 
Artık gün mue/ui olmaı· 

tur. Şrkil , mahteoiyat itibe· 
ri/e yepyeni bir f•hre arz.etle 
cek, Doiu illerinin ltöylere 
varıncaya katlar her türlü lcal 
lunma haberlerini het •abala 
•İze 6dir~cek olan 

Yeniyol' u 
Sabt,.rzlılıla bekleyiniz • 

Gündelık 

Yeni yol 
1 oo paraya 11tılıcak , yıllık 

At>oneai 750 kuruı 
olacaktır . 

Gündelik 
Yeni yol 

ilin fiatlarıada da büyük 
tenzilat yapmakta , i~in satar 
fiatlar1111 on bet kuruıtan btı 
ku·uıa indirT.Jıektedir. 

Fındık 

müstahsiJlerine: 
Birleıiniz. Birleımeaizde 

th~piniz İçin kir, bugüakü 
gibi tek tek kalııınızda ve 
ttek tek bareket ediıln\zde 
yine hepiniz için zarar •ar. 
~u zararın ne olduiunu he· 

piniz lailiraioiz ! 
Bırleıiaiı. : Hedefiaiz , 

maluadınız , bir " f •nd•k 
müıtabıilleri bankası " ola. 
lcaktır .•• ve aaçık bu baa· 
kadar ki, mabıulüııüıü ko • 
ruyı.cık, darumuauzu düzeJ · 
tecek • ıızı darhldaD, borç· 

ha kurtaracak ref.ıhı, ı~· 

'Dıthie kavuıturacaldul 
Hu ba111layı kurmak z:or 

te yapamıyacaiınız bir İf . 
deiildir: Eıbırhii, söz bır~ 

•Jii yıpar •e bu ıeae İ§e 

baılaraıuız, ıelecek yıl ban· 
kaaızı kurulmuı ıörüraünüıl 

Fıhstinde 
Vaziyet koıkulu 

Aakara lo - Fıliıtiade 

fevkalicie komiıerin , kartı· 

hklara bir nıhayet verilmesi 
bakluadaki beyaanameai hiç 
bir teıiı y•pmamJıtar. Kudü· 
ıüa iaıo:ti içi• korkulmak • 
tadJr • 

KALEMİN UCUND ~N 

l'enkid de ederiz 
takdir de •••• 

belediye itleri mevzu iti· 
barile tükenmez bir ıermaye 

ve bu ecilden başlı baş aa bir 
bu:nedir. Tenkid edilecek lı· 
ler okadar çok ve okadar ucu 
buc ıığt yoktur ki, şöyle bir ıı · 
rala mak iıteseoız kolay kolay 
sonuna varamazsınız, •iıçlar 

kalem, yapraklar kiiıt deniz:. 
l er nıürekkep C1laa dahi, ..... 

~ebir 11le11, tenkıd cephe· 
aioJea buk.adar karııık, buk•· 
dar eirıbü,2ri olduiu gıbı yap· 
mı, çahıma cepbcıınden de 

ok.adar çok. okadar g~aişhr 
mub skink 1 Ş uoay vcııuumız 

bay Kimi! aedeo2tu 1 ıöıü) or 
bıh) or ve duyuyoruz kı, iecell 
güaaüzıü ça111tı ve çahııyor, 

cae j ı aartecııyor, üıHıae a1cıı · 
iı amma ııını ·b•uuıı ışletioıD 
çok üstür:e atıyor. liu canda11 
ça&ışmay& takaır etmek, tak-
cıırl~ karıılamak borcumuı.dur .. 

Amma velikın Sogukıuya 
gıtme ye gelme babında şo · 
tör!cre yaptıklarA le blıj key. 
fıyetınde.. ölüı ü mira muma· 
aleyhi geçen sayımızda teakid 
etm ştıK:, Eger o garip yaaa" 
teblıiinde hı1la muıır iıeler, 

tcnk:ıd ke1fıyetioı tekit ve te· 
yitte bize de bak verirler ıa· 
nıyoraz. Çünkü, ıarbay vekili· 
mizıa cnerjııi kadar iuaafıa· 

dan da cmıuız ! 

Habeşlerin öldürdüğü 

italyanlar ! 
Aakara - Habeı!ıtaada 26 haziranda üç tayyareden mü 

rekkep bir filo ile vallaia bö!gesiado bir uçuş yapmak isteyen 
bir General ile bir erkini hırp kaymakamı bır binbaşı bir mü· 
hendıı •e bir rabiptea mürekkep bir /talyan heyeti bu bölgede 
karaya inmek raecburiyetiade kaldıklarını va rahip hariç oımak 
üıre diierleriniD Habeıler tarafından öldürüldülderini italy11u 
hava nezareti resmen bildirmektedir. 

j
1 
_ _..._..G_o_··· _z_= ...... _E_Q_ A R P A N _,...~, 

Bu setler de ne oluyur?! 
Yıllardan beri, takıimdeki eak~ mezırlık yerinin a;açJandı

ı'maıı lüıumuau ileri ıüreriz. Deaıze , güneşe .karıı iÜzel bir 
~e•ki olan bu reniı meydan , ne yazık ki hl!• tek bir afııçla 
gölıelt adiıilemedı 1 

Geçenlerde tö1le bir ı~z itilmiştik: T akıim m~zarlıflı park 
b liae ıetiriliyor ••. Eb dedılı, ıeçte kahnm•ş olaa nıbayetbu ge· 
:kli ite de baılandı demek. Ar.adan bir iki ay ıeçti, bir gün 
~ir deiermeadere d6aüıünde. E•zurum caddesinden geçerllen, 
metruk muarhfrın üat lnımıua boydan b~ya yüksek bir dıYar 
çekil•ekte olduiuna ıördük. Eyvah dedık bu işe de galiba 
tefi, olmaz, klllfetli •e _ma~rafh. }•rafınd~~- bsşl~ndı. Ve haki· 
katen öyla olmuf, z:nkıa, ıncelıgın, aadehsctu, guzelliiin tabii. 
liiiD temamen akıine olarak öyle o\muşl , 

Gü.ıahtır. ynıkbr ve gülüaçtü1 diyelim arlık. Park böyle 
J ıpılmaz. her ıeydea önce etra.f ~dnarlar yapılır, muhafaza al. 
tıaa alınız oadan ıonra yollar ışaretlenir ve hafıfcc bir topralı 
teıvjye~ile barab~r ai~ç dikiiir,. •i?rçlan~.mhr. Bu aetler ıütüa~ 
o!ur, ~orenler bıze guler, tert•ndeo degıl, baılırkea yüıüade" 
aı lıra)ı• bu iıel 
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KILABI 

RECEP PEKER 

ltalyada ı v tan dönen 
kahramanlar büytik şehirlerin 
ıokaklerıada t bkır ediliyor, 
iktid r mevkii.ıdeki liberal 
devlet bu gibi haraketlere 
karşı koy cık vaziyette de 
ğHdir. Bunun neticesi olarak 
anarşik haraketler cınlaniyor. 
Nakıl vaaıt larını• nizamı bo· 
ıuluyor.Demiryolları infiz ml 
işlemez hale geliyor. Büyük 
savaııa anıntaluı devam et· 
tiği için, "nayı müe seselcrin 
de, yı •ma t'Hıtalarını yapan 
ve daiıt D müesıe elerdeki 
karıııklak ve uloıun umami 
bayatuıd ki deşmekeş, it lya· 
d munta:ı m bir devletio 
mevcadiyetinden ,uphe elti· 
recck bir hal alıyord . Bu ru· 
hi k rışıklık bütün ferdlere 
bui ş1yor. İtalyan gemi işçile· 
ri vardıkl ra limanlarda göıe 
batac k bir intiza ııılık gös· 
tcriyorlar; artık i~ ayağa d.. • 

üıtür. 

O z ma it lyada. hepini· 
zin bildi2iniz gibi, lib r l bir 
devlet v1trdı. Ubera1 parti 
kntet iyoruı; ta 11 blu bir 
hürriyet esası güd n böyle bir 
idareye göre her fikir serbe • 
tir. Devletin bürriyyet tclak .. 
kiıindeki ur lı ifratı netice• 
sinde. bu anarıiye k rşı, ye· 
ter çare bulunamiyor. iç ha· 
yat, karmaparışık bir bale 
geliyor. iç bayatın bu karı· 
ıkhaı dıı haya.ta da tesir e· 

diyor, 

Büyük sav şıa neticelerini 
tanzim ve idare eden ulh 
müı: keıeleriode, İtalya, y on 
devletler r ııad olmk&ıaa 
raimcn, ıulb konuı alan 
içinde onu tcmıil eden ma-
rabb a orlando, gayet kuvvet 

.z ve tiıü geç eı bir ev· 
kide k lıyor. 

Bu, Türkiye devleti i id • 
re et ek vaziyetine azırla· 
Dan her uuuı ua dilt.k t Ö· 
zü ü üzerine çekecek k d r 
uıübim b&r badııedir. Bir dev 
!et, .rejımi ne oluna lsun, 
yış dığı • deTir hanki tarih 
ıatbaaı ra t eline gcl&ıa, 

iç varlıiınd birlik olm yınca, 
bulu u2u ıiy s l vniyet 0 
dııı e müa ıt cıc o's ,, yine 
muvaff k olamaz. Buna ıtal· 
y nı o z manki auıumu ib· 
retle göz ö ünde tutulacak 
bir örnektir. b.:ı tıuuu yeni 
Gev!ctin kurulı.;şunde.n bu gü· 
ne k dar oldu~u gi i, bund o 
oDra da devletımız .çin bi 

riDci yaş ma, güclü.Jc• c da· 
ycnma ve ile. leme şarti ola· 
r tauıyoruz. Devletin aela 
metini devlet içindeki ulusal 
birliğin d im m&sun v mah 
fuz olmuında göı ürüz, T rıh 

teki ı yıaız örnekler bizim bu 
gidişimizin isabetini teyit ede· 
cek mabiycttt"dir. 
Düşünce 'e harekette 

bırlik gerektir 
.. Hc.rbaııgi bir yurdda,ş, gen 

danı bır uluıu varlığı içinde 
bır küçük varhk telakkı edin 
ce, içinde bulunduğu ynrdu 
koruyucu ve kuvvetlendirici 
ir vaııfe im ıı iercktir. 

- rkaıı var-

• 
{YENIYOL) 

oğa~I , r on er sı da 
Rus, İngiliz tezi ri çarptşıyo ' • 

Ankara - Boğazlar konferansı ingil"z projesi 
nin mHz ·keresine devanı etmektedir. İngiliz sov 
yet noktai naz!\rlarının kar~,l~~ması &.Ptit·esi husu-
le gelen gücJiiklcr dolay;sile sovyet murahhası 
sovyetlerin esas talepleri hakkında tatmin olun -
mazsa konferansı te11k etmek içiu bük fi metinden 
taliınat aldığını bildirmiştir. 

lngilizler r.o~azlardan serbest geçiş prensibini 
teklif etmekte ve fakat Türkiveye e~er türkiye 
kendi emniyetini telı li kt-rle görür de herhangi bir 
muharip filonun geçişini menetmek hakkı vermek· 
tedir. Sovyet trz1 ise biJakjs harp zamıınında bo -
ğazlardan geçişinin memnuiyet.i prensibini teklıf 
etmekte. ve bu veya öteki filonun boğazlardan 
geçmesi jçin miH.ef ler cemiyeti konseyinin karar 
vermesini istemektedir. 

Boğazlar onferansı : i1ıgiliz 
nk-r- iyi . 

esır 
• • 

proıesı 

yap nadı ! 
Ankara - Boğazlar konferanaında projemizi tadilEn kon· 

feranaa verilmiı olan İngiliz proje.inin mü:zakereaine deoam 
edilmekt~dir. 

Metnini nt!,reUi#imiz. ba proje Ankaracla •Yİ bir tesir 
yapmat!tııdır. Konfeıan•ın akibetinden endi,e edilmekı dir. 

ingiltered si a lanma gayr ti! 
Ankara - Ingiltel'ede kara, den~z ve hava 

orduları bütç~Ierine on dokuz milyon· 309 bin ister 
lin lirası zam yapılmışdır. Eu paranın 11 milyon 
700 bin lirası hava (),600000 Brası da kara, gen 
kalanı da tieniz bütçelerine verilmektedir 

ugoslav başbakan nını 
nutku : bütün u s ar 

silahı nıyor ! . 
Yugoslavya baıbakanı Radikal birli1}i merkez komiteıindc 

söylediği bir nütukda fanları demi~tır :. 
Milletler cemiyr.tinin muuaf fakıvehtz.liğe uğramast bütün 

u/uılaTt tekrar ailcihlar.:ma a oe paktta ıslahat yapıldığı müd 
detçe kendisine kc11vetli do•tlar temtnıne seoketmektedir )U 
goslavyanın iyi bir ortluıu e iyi cioıtlcırı oarJır. Yugoı!G uya 
ıağlam bir gurub• dchıl b lurımaktadır. Aı.ııupa hadısclerınin 
önrimüz.delıi inkiıafınclan korkoıu yoktur. 

ısır k pi .. 1 syonu kal ırıyor ! 
Ankara·- ~lısır maliye nijziri roehu ·an medi 

sinde kapitiiJasyanların i ga edilt:ceğini şöylenı=ştir. 

Trakya a öy kak nm sı 
Ankara - Edirne ve çevresi a , Rlık bakanlığınca •1tma 

mücadele "ö!geai kabul edi/miıtir yr k·nda faaliyete oPılana · 
caktrr. Trakyada köy ko.lkınma planfG.rmı hemen her yerde 
ve bütlın kazalarda dikkatle ve kö; li:ye bir tcnzda tatbika 
b2,l nm1ıtrı, Elli /.öy örnek ol rok ayrı 'r. ştır. A)'dmin söke 
kaz.a•ında gelecek Bôçmen/erin yerlcıecekl. ri yerlerle yeniden 
kuıulccak köy yerleri ltabiı edilmiştir. 

1 - > sOJ Ar* 

ü1r k şu 
iaönündt ki kamp 

açılıyor 

lnönfın.cleki Türk huıa 

kampi ba ayın on birinde 
açılacaktır. Bu~un ve yorın 

)'ÜZ yirmi eeıu; lu:mpa itti 
hak etmek iizere Arıh. ra ia· 
tanbul, koyaeri, Bur a, Ada· 
na ue izmirden harek~t et • 
mektedir. ~ ooy11t Rul#yadan 
gelecek olan altı talebe de 
kampa memıır edılmi,lcrdir. 
kampa. gelmekte olan ta.Jebe 
ler orta mektep ve • liae aon 
•ınıf mezunlarıdır. 'Bunlar • 
dan lııeyi bitirmiı olanlar 
kampta (C) derece•İni aldılı· 
tan ıonra iıterlene hava ihi. 
yot ıubay' olabileceklerdir, 

itap 
v i a pçıhk 

Mecmuasının on ücı.incü • 
sayıaı da faydalı yazılarla 

inı:şar ctmiıtir.Barhan Belge· 
nin Türkt;eye ç~virclie·i Von 
bischofl'un enri olan Anka· 
ra ile diğer Türkfe ve ıon 

zamanlarda cıkan ecnebi dil· • 
deki kitaplar hakkında bir 
çok yaz.ılcır ııardır. Y ~ni ki. 

toplar, Türk ve ecnebi poıta 
pullarına dair molri.n:.at al • 

mak iıleyenlerle foto amatör 
leri bu ml!!cmııayı takip et. 
m~lidir. 

(---....--- . --......--:-, 
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) 
Edebi Büyük Rom n 

Yn: Durma,_ Tıhkmım oğla) 
\... (38) \....._ 

Hem manıall 'lh seoı öldü 
recek falan olur am ayıb 

olur... midem senin Da&thdJn 
l• dolu iken sana nasıl tokı.t 
atarım dedi. Ne belalı edam· 
m•ş bu s·ı:in ark daşınız ? 
boş ben de evvel llab ah i · 
likde ondan •Ş•5?ı kalmam 
ya ne iıe. bulan bu ubab 
vuruşmayı kar rlııştm:ırak t;.y· 
rıldık.· 

Sedat gülerek ceveıp • 
verdi : 

- Pek tuhaf vak'a Yıl 
mu herhalde bunu şaka zan· 
netm 'şrli. 

- Yine de öyle zannet • 
sin. Bu meselenin daha ziya 
de uzahlmaia drğeri yok. 
şehre girmişlerdi iki doıt gi· 
bi b 'rbirleriain elleıini sıkar k 
yrıldılar. 

-28-
O geceden sonra Sedat 

« Saim eden » d~i k2 \.m•ş 
hatta merdivenlerde tesadüf 
ettiii vakitler yüıüne b.:k 

ı!kd n çekiami di. 
Mamafıb yanındaki odada 

hemen hemen elinin albnd , 
bir gece dudak~ar,ndan öpdü 
ğü güıel ve pürh yal bir kı 

ıın yaşadığını düşünmek, ne 
vakit iıterse kollarını çmaia 
h ıır bulundu ğundaa emin 
olm k genç adama derin bir 
az p veriyor, onu mütemadi 
bir buhran içiode y şatıyordu 
Yıldızı ,o güzel ıiy b saçları 

gecenin ziilmeti k d r k ra, 
gülen gözleri, ve d im gül 
mek üzere titreyen kır • 
mızı dudakları , tumbul ve 
mabud vücutlu, yumuş,k, mığ 
rur oldu2unu izhar ettiği 1 • tif 
elleri olan Yıldızını bir melek 
gibi hemen hemen g yıi mad 
di bir ıışkl seviyordu. Saime 
LiD onun üzerinddd tesiri I 
bü bütün bıı şka türlü idi, ! 

Mamafıb YıldıZ\D küçük ı' 
bir mektubu, ümid babş bir 
sözü hizmetçi kı~o k rşı duy· 1 
duğu çirkin arzuları dağıtıyor 

1 
ona enelki uf, bas us, bay al 
pereat ruhunu iade ediyordu. 
Yılmazın yen; birliliği bu 
"S~iraen meneles"ni ıoüebbe 

ten balletm · şti. 
Bir güıı Sed t mutadol -

m yan bir sa tte mektebdeo 
eve döumüşdü. k pıyı Ç\DCa 

bir garip maDZH k rıısında 
kaldı. Siime ile Yılmn yatak 
ta baş bışa, ~ ucak kucağa 
uyuyorlsrdt. Kapının gürültü· 
sü Yılmazı uy ndırdı. genç 
ad m gözlerinı eç;.r k pşkın 
şaşkın etrafın bakındı, «kim 
o » diye ıordu. 

Sed~t : 
- Yab ocı değil, diye 

cevap verdi. 
Yılm z hiç sıkılmadan v · 

ziyetıboımadan •eliiş etmeden: 
- Heş geldin f g~I • 

dio. dedi. 
Sedat ııe y'1pacağJoı şaşır 

mışdı uil kabahatli o imi 
gibi eı:ilüp büzülüyordu, Yıl -
maı onu teselii etti : 

- Meraklanma canım ... 
Ehemmiyeti yok., 

- Arka11 var -

Trabzon m hkeme 
B şkit betinden : 

Trab:ı:onun lğa.rya köyün· 
den Ara vat oğullarınd o 
Abınel oğlu kaz\min müdde· 
~leyh aynı köyden Arnavut 
oğullarand.n H .. s:.a ol:u T. 
Jat ve Hasan kşımıı Afıfe ve 
arn vut oğlu faika al~yhleriae 
ikame eyledi~i aşağıda bu· 
dutları yuılı 3 p rça fındık. 
lığın takıimi dav5sının ~Trab· 
zon sulh hukuk mahkemesin 
de c ri muhıkcmıı:si eaauıo· 
da bunlardan fıfenin vefat 
ederek mira cilarının k•zlan 
zebra ve ref iaya ve t pu kay 
dinde hiuedargörülcn şubbe 
ninde Vt:f.ıt ederek hissesinin 
müddealeyhlerdeo afif eye ioti 
kal eylediii hpud•n aJınr n 
cevaptan ve dosyadakı vesa-
ikten' anlaşılmıştır. evvel ve 
~hır iıtenilen tapu k yitlerine 
nn ran takıimi t lep olunan 
3 parç fındıkhkt tapunun 
22 36 num ral.arında mukay 
yet fJndıklıkta hi sedar talat 
ve kiıun ve faıka ve 23-24 •e 
26 -25 no.!u iki kıt'a fındıkhk 
taki hiHed r vcfatcden ııfıfenia 
hi 11edarlan bemşi1eleri ı:ehr 

v. ı ef'a v 1 tr.la • kazım ve f ik 
evvelce aelefım t rafından yapı· 
lan keş;f sıusında afıfenin vefa 
tile hiss darı oğ'u talat diye göı 
ter il mit ve o şekilde ke§if ve 
t kaim yapt mlmış ve o takıim 
de talatın fifenin hiss'!darı 
olduğu hakkıoda re mi ves:ka 
ve kayıt yoktur. mahkeme 
kararı üzerine bı.puca h&ren 
yapılan intikali havi oJup ıe· 
len ve dosya içerisi e kon n 
30-1-936 tarihli kayitte 
afıfenin hi ıedarlarantn hemşi· 
releri z~hra ve refi olduğu 
tahakkuk et!!!i~tir. ilk keşif· 
ten sonra alınan tapu k ydi 
netayici e ncızar o hissedarlsr 
ve hısse mik.t rı deği miş ol· 
doğundan on sıelen bpu 
kaydice göre berveçhi muhar 
rer 3 parça f,ndıklıiın tekrar 
mahaUen taksimine k rar ve· 
rilmı tir. tar fla11ad n müddei 
vekili 2vuk:at rugıbın vıcabio 
da ve usuli dii iru ndc yrı pi 
lan tebliğata ra~mea gel. 
meyen ve gıyap kar ri:ıa 
itiraz ehtıeyen diğer h;sse· 
darlarla ııyıplarıa da mu 
hakeme dev m etmek • 
te idi . keııf ve teksim için 
tayin olun n 27 huir o 936 
tarihinde zabıt katibi biltil ile 
beraber taksimi istenilen gay· 
ri menkullerin bulundukl rı 
yere gidildi. davacı l!az•m ve 
serb~ıt fen memuru salıhte 

or&da buluniyorl rd1. b;ssedar 
lardtn kazim v• f ik taraf.a 
rıadan m .. b 'c~meye ver:l~n 

27-9 -935 t:r:hli müşterek 
imuli iıltideda taksim netice 
sinde biss leı inin müşterek 
birakılm ıi is~enmiştir. bunla· 
rdau f aika bizu.t m bkemeye 
gelerek iş\:ıu iatid ı.nı mabke 

ede ve kaıimde keıif ra· 
ıında tekrar ve tutik eyle. 
mişlerdir. dava müdde ltyhle 
rin cümlesinin gıyapliirında 

olmısına mebni Trabzonun 
alğary ~öyüoden küçük ali 
oğlulhırınd-n talip oilu 4o ya 
şında olduğunu öyleyea mUB 

hia müddeabih gayri menkul 
lerin hududunu bildiiini ıöyle 
diği cihttle re'ıen ehli vukuf 

_. Arhaıı nede -
' 



• • başlar fı i iJ,. -
intrhıp edrldi. ye fen m~muru 
aalıbaıbtarıti kanuniye v:ı pıirlı. 

1- Tı pu12un niun 34 ma· 
yiı 335 t.rıb ve 22 86 r o 
!arda mukayyet5 dönüm fın· 
dıkJıjın büdüdü okundu: ve 
bu gıavri m~nk11llf'rin yl'ni b,. 
şina varılıiı şukan hrıki am 
ve şimılen oaç cı o~Ju büıe · 
yin v ruderi tuluı ve gar· 
ben ~ "f ş oiJu p p s ve ke 
dat o ,:lu boli fındık ığı ve ce 
nubea köy }Ol!C s e mtabdut 
f~ndıkhk olduğu gö üldü okaı 
nan bu hududun görül n ı•y 
ri menku üa hu uduna uy2un 
bulunduğu eblı vukuf canibin 
den bıldırıJdi. bu gayı i men 
kuldeki b asedarlaran mevcüt 
kayde göre h sseleri okun 
du: n•ıif b.ueıitio talata 
Ve nisfi d ;erinin 4'8 hiı · 
ıede 3 J biu,.ıinin K.az·m ve 
17 hıHeaınin Faikaya ait bu· 
luaduj'u anlaş"ldı . İf İ>u gayri 
m"akul hazır bulunan fen 
memuruDa ölçdürüldü: H 11e• 
leri mıktanna nauren kabili 
takı im olup olmadıi'ı ft: n 
memurundan ıoruldu. Mezkur 
2 2 • 86no Ju ırayri meakulun 
hey·eti umumiyuinin 21032 
metre mnrabhai ve kiymet 
hı.ziraı n n Sco lira yıpar bul 
andaionu ıöyledi tıf11liti 2b 
6 · 936 tarıbh ve fen memu· 
ra tarafından vu'lea krokid~ 
yazıla oldaiu üzre yapılan tak 
ıim ve ölçü uetıces ·11 d ~ . 

A - H Hed11lardan Talata 
isabet eden kısmın hudut ve 
meaaha ve kıymt.tı : Şark;u 
tarik ve ıarbtn 11bibi arnet 
ye cenubtn Kiıım ve FatL:a· 
J• müıterekea müfreı fındık· 
hk n ıımalea pıçaci oilu 
büıeyia verueien tarhııı de 
••lıout ve lo516 metre mu· 
rabltaı mıktetranda ve k•ymeti 
laızaruı .2So lira olarak tıay-
JllD etmııtar • 

B - Müıterekea birakalan 
ye 48 bı11e ıtıl:>arıle 31 hiı· 
meıi khnaa ve 17 hi11uiaia 
Faikaya aıt bulunan k.smın 
mevki ve hududu ve meaahaai: 
Şukan tarıkiam ve ıarbea 
ıabibı senet fıadıld•i• ve ce· 
au bea köy yoncaıi ve 9ima 
lea Araavut .oilu taiataa 

f ac ıklıııie m .. bdut ve mu~-
lıHiaia l oS 16 metre murab• 
baı ve kiymetı bazıraıı ~So 
lıra olarak taayyuıa etmiıtir. 

2 - Hane öıaü mevkuude 
l&iin ve tapunua mayıı 335 
t.,ıb 23 • 24 No ıuııda mu 
kayyet ıayıı menklua yaDİ • 
baııaa v ıddı, hudut ve b!11e 
miktaıı hududu : Şukan ıa· 
hı ı:ai ıenetleııa tarluı ve f İ · 
•aiea ıc ıarben keııt oila 
Aboıtol tar1aal cel!U.Jen ke· 
det oılu Boh tarlıııle mah· 
C1Ut OİQU&U ve n·ı f h111ea D D 

~ bı11ede l h 11uuııa müte· 
Yt ff ı1 Afıf enıa kar detlerı zeb · 
ra ve rdıaya ya11 yu ya ve 
7 hıııeaııııa ta1atave nıafı di 
i•rıde 4~ b 11e ıtıbarde 31 
h lleııaın kaz ma ve 1 7 h ı 
ıeııaua E..U,ıya aıt buluaduja 
ıöriiidü. ehh vukuf taa ıorul · 
da : Okunan hudutların ma· 
laaüea ıördüiti ıf bu hududa 
te•am n uyaun buiuncuiuna 
•61ledı • fea meD' uruna bu 
l•yıi menkulde ölçaüıülerek 
bbüi takımı o Uı> olmadJiı 
ıoralCAa : Bu g .yri meakuluıa 
l•••mıaia 2499 metre mu • 
raiaaı zuhur ettıjiai Ye hiı· 
••cl.rlarau la ueleri miktarına 
aaıaraa kabıJı takıi• bulu· 
daiaaa Ye kıy.meli hazırı ıı· 
1 • 60 laıa yapar oldajaau 
I•• •ı•ar• '' •lali nkuf 

(YENIYOL) 
E 3 Sayf• 

Sığır eti eks~ltmesi pulatanede tütün anbarı 
inşaC:1t eksiltmesi A~kPrİ satın aJma ko'llisyonundan· 

Er%urum muıtahkem mı:ıvkı k la I ih•iyacı için ( JSo ) bin 
kilo •ıtır etı kap~{, zarf uau ı/11 manaka•ay"' konalma,tar • 
lhal~•i 21 7 - 9.36 tarihine mü•aclif •alı 8'Ünri aaa: onbirtl•· 
Jir. Taliplerin 'artnamui förmek üzre her 8'Ön lıom•İyona 
murocaatları münoka ayıı İ.atıTak eJecik eri l 125 lıra t•minaı 
m ktı. plerile oe kanunun 3'2-3.J-34 mac/Jelerindenc/e yaz.ılı 
oldoju oechılr tek if m~ktupl~ri ıh fe •adından bir •aaı oooel 
Erzurum ~ tın alma J.orn•iyonuna ruracaatları. 3-4 

İnhisarlar haşmüdürlüğ'ündeu 
1 - Pulatanede yaptmlacak 121, 187 lira 8 1 kuraı bedel 

keıifli biı yaprak tütün ambarı kapılı z.trfJa eksiltmeye ko. 
aulmuıtur • 

2 - Ekailtme 23-7-9.16 perıembe güoü aaat onbirde is· 
tanbal kabataıta inbiurlar lenztm ve mu~ayaat ıubeıindeki 
ahm komıiyonuada yapılacakbr • 

söyledıier . mabıllen yr pılan 
hkıim neticfs·ae nazarau: 

A - Hı11ı:darlardan Z•b 
raya iaabat eden kıımıa bu· 
dutu •e mevkı ve me11bu~: 
Şarkan Talata ifraz olu.nan 
fınJıklık v~ garben kl'ş'ş oğ' 
Ju A boıtol ve cenubea Refi· 
aya ıfrn olunan fındıkhk ve 
ıimalen Paç~cı oilu H111n 
vereıderi ile mabdl.t ve 78 
metre murabbaaı miktarında 
ve 3 buçuk lira kıymetinde 
"°lara-k tayyun etm ıtir • 

B - Rtfıaya iubet eden 
kıımın hudut ve mevk&'j ve 
meaab111 : · 

Ş 11kan Tala ta ifraz o'u -
nan fındıkhk Ye garben ket f 
eilu Aboıtol ve cenubea ta· 
lata ifraz olunan fıadıkhk ve 
şımalea Ztbraya müfrez fın" 

daldık ve 78 metre mur•bbaı 
ada ve 3 buçu~ lira kiyme· 
tiade olarak taayyurı etmiıtir. 

C - Talata iaabtt eden 
kıımia hncfutu ve mevkı'i ve 
meuhaaı : 

· Ş ar kan aahi bi ıenet fın · 
dıklıaı ve Karbea lu ş ı oj'hı 
Abostc,l ve cenübeo kiıtm 

ve ref ıaya müfrez m1lıterek 
fındıldık ve ıimatea refoıya 
tefrik edilen fındaklak fü~ ma · 
hdat ve lo93 metre murab • 
ba• ve 23 lira kiymet nde ola· 
rak taayyua etmiflir • 
O - Kiıım ve F aikaya müı· 
tereke• ayrılan krımın. Jaada 
t ve mevki •• meaaha1t : 
Şukın aahıbi senetler ve ıar· 
bea ketiı otlu Aboıtol vo 
ce11uben köy yoncıhiı ve ti· 
malen t .. lata müfrn fındık· 
lak ile mab"'ut ve 124~ buçuk 
metre murabbaı ve 3o bra 
ki7metıade olarak ta•yyaa 
e\mittir • 

E - K'ı•raa •• Aliarya 
m~vkiinde vaki tapaaun .135 
tarıh ve 25 26 No. lanada 
mukayyet ı•yri meakuUerin 
yaaibaııaa vardıd. hududu ve 
tapu ka,diae naurmn h11ıe· 
ter&D h111eleri mıktan okunda: 

Şzrkan tarıki h11 ve f İ • 

malen ket ş oilu Aboıtol ve 
kiımea ko·ucu Lanbo ve bi· 
raderi k.ovani çaJahkJara ve 
ıuben aahıbi ıeoetleran fan· 
dıklıiı •e ceuübeD Ciımeci 
ojlu Oımaa ver.csel~rj çalılıiı 
ve timalea kefıt oılu Aboı 
tol çabhiı ile uaahd11t fıı-dık 
bk balunduja ve niııf hi11e 
aıaia 48 hı11e itibarile ~ l 
biueıi kizıma ve 11 Jıi11ui 
f aikaya ve aııf ı diierinia 8 
bı11ede 1 bi11HİDİD . yara 1•r~ 
ya mOtevefta Afıfeaıa hemıı 
releri refıa ye zehra7a Ye 7 
h:sauiain talata ait baJuaduiu 
ıöıülaü, Eblı vukuftan ıorul 
do: Okuaan badadua m&dde 
abihın budnduaa temamea 
aydufıuau aöyhdi • Ba ı•yri 
menkulde fea memera 11bhe 
ölçdüıüldi. 82436 aaetre •• 

bbaı zuhur ett:jiai ve hiue 
ra kab'li ler aiıbetaae aızaraD .. ı . 
t kıi• buluada;rana 101leclı 
k~ meti huaraaının looo lira 
,:~ır oldaiuaP ehli vakaf 
ifade etti• 

A _ Bu ıayri meıakulüa ya 
pıla• takıimi aıticr ı. ade lai11e 

da lardıa kizim ve faikaya 
n.üşterekea •yrilan kıımıa 
mevki hudut ve muıbaıi: 

Şukan ketit o;lu abostol 
•e talita tefrik ,~aiıen fındık 
hk ve iHb,n tuiki •m ve 
cenüben talita müfrez ftndık 
lık n timılen ket'ı oila •· 
boıtol ve kıımen korucu lam 
bo ve bıraderi kovani çalılıil 
ile mahdut kiıim ve faikaya 
ayrılan kııım kuveyi inbatiye 
iticarile dabı fazla ve eyi ol 
du~&1 cihetle tem iülin terini 
i~:n b:ueyi muı'be miktarhrı 
itibarile faika ve kizima mtf 
ru kıımın daha az verilerek 
38500 metr~ murll,'>aı m•H· 
hı aıada ve Soo lira kıyLetin 
d~ olarak taayyua ettiii. 

8- Refianın hiHeaiae İ••bet 
edtn kıımıa hqduda: ve mev 
kii ve meaahaıı: ı ırkaa tal it 
ve ıarben zebraya tefrik edi 
len fındıklık ve cenlbea ciı 
BltCİ oaJu Olman Ye fİmalın 
ıı bibi senet taJit fıadıkhiı 
ve 2833 metre murabbaı ve 
31 lira 25 kuraı lny•ctiade 

3 - Muvakkat güvenme paraaa 73o9 lira 39 kuruşdur. 
4 - müaakaıa evrakı 606 kuruıla inhisarlar uaıum müdür· 

lüiü inıa•t ıubeıinden alınabılir . ,, 
5 -- iateklıieria ihale ırüııünden en az üç gün evvel inşaat 

şubesini' Kelerek nafia vekaletinden aldıkları fenni ebliy~ı 
vuikalarını ibrı zla mÜDF kıHya girebileceklerine dwir alacaklart 
vesika ile teklife ait kıpala zarfları ihale günü tam saat on• 
kadar ıözü reçen l&omsiyon reisine makbuz mukabılinde •er· 
meleri Jnımdır. 2-4 r. KELVİNATOR il\ 

Soğuk hava dolaplartnın 
936 modelleri gelmiş ir 

Ba seneki modelin rekabet 1tabul etmez surette 
bir fevka'idelıkle imal edilmiştir . Gösteriş itibarile 
E N A S R 1 ) tekilde re ( G A Y E T S A G L A M 
O.duioau müıteriferiıniz ilk bakış• 1 ar;hyacaklard1r . 

Bu mo ~eller ebat itibarile çok kullan1şla ve prati~ıç'n
deki raflar her türlü maddenin mubafazaa1 için dütüaül 
müı , hesap edilmit ve öyl• yıpıa lşhr . 

En mükrmmel soğuk ha, a dolabı alın.ık 
için haşka markadan sakınınak ve mutlaka 
C KELVıNATOR > alnıak keııd·> 
menf aatınJz icabıdır • 

rabzon ve doğu iJJeri acantası . 

Pulatanah Kardaşler . , . 
----:""-------.--.ı--=-:;:~--=-~==~:-:----------G ay r i menkul satış artırması 

Mahallesi 
kasımaaa 

" 
Şok atı Nevi M. N. K Muhammenesi T. 
le zgi üstü ardiye altında 96,97 2500 muhadıl 

iskendt"rpaşa 
iskenderpaş~ 

' ııı uamamı 

fabrıka 

üç mağaza 98,99 
150 m.mu. arsa 80191 
(baEma fabrıkası 
ar~ası 4 dıvar) 484 

yeoı mahalle merdiveı li lo4 m, mu, arsa 53 
)) 

ayvasıl 
muhıttın 
ayafılbo 

» hane &o 
presopolo 44 m.mu. arsa 28 

, pertev~aıa hane 166 
çömlekc1 loo m.mu, arsanın 

864 sPlıımde 350 sehmı] 135 
» ay&f ıl.bo 1 oo ro,mu, arsa 269 

150 

3)o 
4o 

350 
15 

loo'> 

. 
ermenı 

rus 
ernıenı 

mubadll 
)) 

)) 

erment • 
mubudıl 

tozlu çeş~e ıstatyos harap hane 212 
ıskenderpaşa ZJğın o 121 m.nı 1 arsa 549.550,551 

DEFTEADAALIKTAN : 

15 
75 
So 
5o 

)) 

ermenı 

Y11k•rda eyaafi y•zılı ııyri meakalllıa m&lkiy~tler~ P•ti~ . par& il• u!•lm k 
çıkarılmııtır talip olaalana Jlıde Jedibuçuk chbozıtularde bırbkde 13 - ı-936 
ıut oadörtte defterdarlıkta toplanacak komisyoaa maracaatlar1. 

üzere artırm• ya 
pazartesi giinQ 

4-4 
olarak hayyaa etligi. 

C - Zelt.ra,,a İ•abeı eJan 
•••mın haclaı o• m••cılaa•ı: 

Ş ırltan raliaya telrilı. adi 
len fındtlc/ı/,. o• g2rben tıari/ci 
G'll 11• cenaben ciameci oı/a 
Olman Oe Jimalen fa.lata mfıf 
rez fıradılılılı o• 2833 metre 
marabbai oe ; 1 lira 2S lıaraı 
lıiymefinde o/aralı taa,,ya11 
etmiıtir. 

D- Talita iııbet eden kıı 
mın hudat ve mevki Ye •111 
haıı: 

Şırkaa tar1ki haa ve ıar 
bea briki a• Ye kiımea refi 
aya mlifrtz fıaclıkık Ye ceau 
ben k,t.f ojla aboıtol çuıbjı 
ve ciımeci olfa oa•aa ve ti 
mılea lrlzi• ye faakva atıf 
rez faadıklık •• k11•ta keıit 
oilu aboıtol ile •abdat ve 
38270 metre murabbai Ye 4J7 
lira k11metiade olarak taa11a• 
etmiıtir. 

Netice 
Bu ıuretle 1apılaa takıi 

mia taadlllua auara ahaarak 
Jıpddıjı fen meaanı '' elali 

~ukuf tarıfındaa beyan edil 
mit ve her hiındarıD taaJyun 
eden h•ueleri alameti farika 
ile t~bdit edalmit oldaiu cibe 
tle bil'rttiHk taaanaf olanaa 
e•Yali ı.ıyıi meaku\enin.; ta 
ıırrafa hakkındaki · kınunua 
12 ye kanaau •edenia·a 6'?7 
ve hukuk uıulii muhakemeleri 
kaauaua 56 l ve müteakıp ma 
ddeleri mucibince adı jftçea 
g •Jrİ meakullerin ya~a~da 
ız•b edildiii veçbile takıımın~ 
ve bi11adarlardaa kizim Ye 
failra7a berveçlai •abarrer f 1 

kilde m&ıterekea ye diierleri 
•• •lıtakılea tapu ıeaedi ita 
ııaa ve takıim edilen itlaa Qç 
pırçı r•Jri menkul aruında 
bulaaıa kuyu ile çeımeaın 
taraflan ara11ada müıtereken 
kal•ııı ye iatifa edilmui ev 
yelcı 7-11-935 tarıb'nde 
J•pılaa kt ş f. ııraııada ehli 
vakaf tarafuaclaa lleyaa edildi 
ti ve bı1aaati •aki'a hraflır 
cınibiadea bir ıliaa itirazı 
mıruı kalmıdıiı ve mahkeme 
cadtt ba cihetin muyafaki mu 
aclelet olduiu ıebebile mez 
kir luıyu Ye çeımr dea bilH 

darlart.. müştereken iıt'fade 
eylemelerine ve Joo .lru Uf 
ilam h11rc c'n ve müddei ve 
kiliain meaaiıine nazaran tak 
dir olunan 25 yirmi bef l'ra 
avukatlık ücretinin ve it'u 
davadan dolayı davaci tar1ı1fıa 
dan yıpılaa ve •t•iıda miif 
rıedata yız laa 3155 kp aı da 
va ve ktş f maaraflaraaın ta 
raflarabi11elflfi niıbetinde •İ 
diyetine •• it 011 illa ıaretinia 
müddealeyh\ue uıulea teblii 
ne kabili temyiz olmak üzre 
29 6 - 9j6 tarihinde verilea 
karar hu'r bulanan davaci 
Yekili raiiba bildirildi. milel 
deiale1bımaclan hac\ kr ıııa 
mıhıhu'nde müb'ttin ıolutın 
da 14 aumrolu haaede •rna 
vut oiullarıadan hasın kar111 
müteveffa af,fenia hemtireleri 
zebra ye refıaınn ikımetkih 
lara mrchul bu'unduğundau 
illa hrib'nJen ıtib1'ren müd 
deli ka11u.siy si ztrf·nda refiı 
ve zebra ta•afl..rındıiı temyizi 
dava edılmediği takdirde hük 
müa iktiııbi lutiyet edac~ii 
teblii mıkamana kaim olmık 
ilzre gızete ile iliıa o!uar, 

• 



2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

-~~ıııoıı Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

ligin timsali olan e markasını arayınız 

Erinıiş sadeyağ eksiltmesi 
Askeri sallnalma komisyonundan : 

• 
1 - Trabzondaki lutaat içia 9500 kilo eri•İf sade J•i 

alanacakdır. Tahmin bedeli 931 J liradır, 
2 - Şartnımemi bera-ün aabD alma komiıyonaada parasız 

olarak okunabilir, 

• - Ekıiltme 17 temmuz 936 tarih ve cuma günü ıaat 
on ltıda Trabzon k leaindeki garnizoa binasiadaki aıkeri sıtıa 
im komiıyonuada olacakdır 

4 - Ekıitme kapıla zarf aıulile olacakdır 
S - Mınakkat temin t 698 lira 25 kuruıdur 
6 - Teklif mcktubları 17 temmuz 936 cama günü 1&at 

on beşe kadar aahn alma komisyon reialifıine verilmit olacakdır 
Bu Hattan onra mektuplar bul edilemez 

1 - Şartaa e iıtcnilen ve•ik lar muvakkat l.!minatın 
oknulduğu zarf içeriıine kont?lmuş olacakdır 1-4 - 11-15 

Un eksiltme ilanı 
Askeri aat.nalma komisyonun<lau: 

. ı- Tr~bzondaki kıtaat için [ 256 ) ton ua alınacaktır. Tab· 
mın bedeh [ 39680] lir dır. 

. 2:- Şartna_mu:. hergü11 ı tınalma komıiyonandao kanunun be· 
ıncı maddesı mucabince aldırılabilinir. 

3 - • Ekıiltme 27. 7-936 ta. we pnarteıi günü H t 16 d 
T~abzon kaluinde garniıon biaaaındaki skrr i setın ima ko · 
mııyonuada olacaktır • 

4- Ekıiltme kapah zarf uıulile olacaktır. 
S- MuYakkat temiıat ( 2976 ) liradar, 

k ~- Teklif •ektu~ları 21·1·936 pazartesi güoü nat 15 şc 
t 1 ar ıatınılmka komı1yon rciıliii e verilmiı oh e1ktır. Bu nat· 
an ıoara me tuplar kabul edilemeı. 

d ~ - Şa;ı~·m~. i luıil~n veıikalar muvakkat temindıo ko,al· 
UiD zar ıçerıııne kor.olmuş olacaktır. 

11-15-22 25 

Süt yoğurt eksiltmesi . 
Askeri satıcalma komisyonundan : 

. 1 .- Tr~bı:on ıkui huhaeai için oabin kilo ıiit ile döıt 
bJn kılo )'OKUtt ahDlc kdır, Tıbm in bedeli 1400 liradır. 

2 -: . Şartn~meai heıgün 11tıaılma komiıyoDunda pareıız 
okuaabıhr. 

3~ Ekıilt~e 21~ 1- 936 ta. ye pur-rtui güıü ıaat lJ de 
Trabıoa kaluındtkı G&1niıon biauındaki sahaalma komiıyo 
1ıunda ya pıllica kdır. 

4 - Eksiltme ı çık t-Lsiltme usulile olıcakdar. 
S - Muvakkat teminat 105 liradır 

. 6 ~ iatckliler a:rzki'ır gün ve 11•lte kalede aatınalma ko· 
mııyo ııuna nı1nacntları ilan olunur. I 1 - 15-2.Z..L. 25 

J 
YENİYOL Basımevi -- Trabzon 

·~--------J 

\ Ycniyol ) 4 S yfa 

Gayri menkul satış artırma ilanı 

muhammen kıvmet .t -·" .. _oyu Nevı N L tabiiyeti 

1194 7 m.,m fındıklık 2731,2728,2732 325 
3676 m.m fındıklık 2q95 100 

Zefaoos Eımeni 

• 
)) 7352 fındıklık, hane ~,rasi 2884- ~884 200 

61<;6 m,m fındıklık 5225,5224,5227,5226 150 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
2757 m.m. >> 4975 75 
15623 m,m fındıklık 4978,5201 ~5242 400 

1 
abyoo 

3676 m.m , 2727 120 
9190 m,m , 52o6,52o5 240 

' 1 

tos 
ani fa 

1838 m.m 1 2!>18 5o 
11028 m,ın , 3944,394513674,3672 450 

1 

1 

' kanhka 
• 

ve iki bap harap hane 
4595 m,m fınd,kllk 
4596 m,m 1 
18380 m,m 1 

5o39 
3471,3470 
3397 
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Yukarda evsafı sairesi y~zılı gayri menkuJatın mEJkiyetleri peşin para iJe 
satılmak üzere artırmaya çıkarılmıştır, talip olanların yüzde yedibuçuk dibo-
zitolarile birlikte 24-7 936 cuma güoii deftt"rdarhkta toplanacak konıisyona 
gel ~~ıeri ilan olunur, 1 - 4 

İLAN 
Trab:ıon icra memurlapdan 

Açılı artırma İl• paraya 
çeorilecek 6ayri menlıalan n• 
o/ÔUQU : 

Torla oe Fındıklılı. 
Gayri menkulün bulunduiu 

meoki. mohalleai, •okajı,no. 
Dikenli bala O• clcera 

ltöylerind~ oaki. 
Takdir olunan kıyr.et : 
Dikenedeki tarlanın tama 

mı 1560 lira e ciceradalci 
fındıklıfın tamamı binbeıyiu 

lira ü:urindedir. 
Artırmanın yopılacafı yer 

ııün •aat 
Trabzo11 icra dairea{ önünde 
10 B - 936 pazarte•i günü 

•aat 14 J 
1 - İf bu gayri •enku.lün 

arhrma ıartnamui 11-7 936 
tarihinden itibaren 936 - 354 
no. ile trabz.On icra daireıinin 
muayyen numoraaında herke 
•in ıörebilmui için açıktır. 
itdnda ya:ulı olanlar dan fıı z. 
la malfımot ıdmalc ııt-yenler 
iıtu ıar tnam•y• •• 936. 354 
doıya n•marDaile mtmariye 
timız.e mur' caat etmelidir. 

2 - Artırmaya ittirak 
için >uk~rda )'azılı kıymetın 
yuz.Je yedıbufuk ni•bdinde 
pey oeya nııUi bı: bankanın 
r minat mektabu tf'.odi edıle 
cektir. (t.~4) 

3 - İpotek ıahıbi ala 
caklılarla dığer c:: !akadarların 
11• irtcfo 1' haldi. { ıahiplerınin 
6ay1ı menkul üz.erindeki halı 
ioıını huıu•ile faiz ve mo• • 
rofa daır olan iddialarını 

;,&a ilan tarıhinden ihbann 
yirmi siin it;inde eorclu müı· 
bitdcrile bırlıkte mımuriyeti 
mizc bil iirmelcri içQbed ~r .a/ui 
takdirde hc/ıları tc pu ıicilile 
ıabit olmaaılıfa aohı bed li 
nin paylaımoıınd~n harit; 
le alırlar. 

4 _ Gô•tuilen ıfınde ar 
tarmaya iıtirô1' edenler artır· 
ma ıartnamııini olumoı ve 
lü.samlu nullliır,cıt almıı ve 
bunları tımamen kabal etmiı 
ad ve ilibor o:ur.urlar. 

S - Tayin edil n zaman 
da •a>ri ırttnl.u/ iz~ d~fa 
hairıldıkton ıonra en çoktır 
ttrona ihale cdılir. Ancak 
artırma bedeli muhammen 
lcı)'metin )üz.d~ yıtmiı hfiJİn 

bulma~ voyo ıatıı isteyenin 
a/ac tına ruchanı olan diicr 
alacaklılar ~ bulunup ta bedel 
bunların ·o ga)'rİ menlcui ile 
temin eclilmiı aiaeeklırının 

mecmaandan fazlaya cıkmaır • 
•• en colı •rtır•nın taahhüdü . 
baki kalmalı üzere arhrm• 
onbeı gün clah temdit oe 
on&eıinci 25-8-9:S6 ••lı 
ıti'ınü aaat 14 -16 da yapıla· 
cak artırınıda, bede li ıı:tıı 

İ•teyenin alac•l'ına rıichani 

olan diter alacaklıların o 
arayri m•nial ile temin edil· 
miı lacakları mecmu • 
undan fa.zl•ya ftkmalc ıartile 
en fOlı art1rana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmez 
ae ihale y•pılama.z. oe aatıı 
talebi daıer. 

6 - Ga)'ri menlıal kendi 
sine ihale o/unaD kimae der 
hal veya verilen mfıhlet için 
de parayı oermeue ihale ka 
rarı feaholunarak lrendi•İn -
den euoel en yülııek telclifte 
buiananaimae ar.zetmiı olduea 
b delle alın'I• razı olar1a 
ona, razı o ima: otıya balan 
maua hemen onbeııiin mlld· 
dede arttırma,>·• çıkarılıp en 
çok arhrllna ihale edilir. ilci 
ihale araıındalıi fark oe s• · 
çen günler için yüz.de beıten 
h<safl o{gnacılt faiz. ve di.er 
zar rlar ayrıca hükme hacet 
ki.lm•k•ı:ıın memuriyetimi.zce 
alıcıdan tahail o /Dnur. 

Madde (133) 
lı bu gayri menlıal yaJıar· 

da ıöderilen 10 8 · 9 3 6 
tarihinde Traba:on icra me -
mur/uiu oduında i,bu i/cin 
ve iö.terilen arlırm~ ıartna 

mui dıireainde ıahlıcait 
ilan olunur. 

iLAN 
Tapu direktörlüiüaden : 
Sağ tarafı iıkender oğlu 

Süleyman senedi baiçeıi ıol 
tardc paçacı oilu Arıf aı sası 
arkası ekmekcı oğlu mehmet 
arauı ve cephui tarikı am 
ile mahdut bahçe biJa 1end. 

Hududu yukarida yazılı 
Trabzon Tekke mıhalleıinde 
bir kit'a bahçe ıenehiz ola-
rak F aadakli oğlu Ruf at ve 
Şükıünüaı olduiu "e ceddin· 
den intikal etmek ıureti ile 
mali olduju iddiaıi ile ibr z 
edilen bir ilmih•ber ile ıenc· 
de bailınması iıtenmckdedir 
bu y~r hakkında bir ayni hak 
iddia eden varaa on ıüa için· 
de tapu idareaiaeı mur cıat 
etmesi 21 - 7 • 936 tarihi H· 
at 12 de Salı günü mıbılli 

meıküre gidilecciinden bir 
di)·eceji olınlaııD oraya ıd· 
melori il" ıı olu.nP.r • 

ilan 
Elye•m ikametgibi meç· 

bul Trabıonun yeıııj cuma ma· 
halleaiade boiot oila Şükrli 
tarafıa•. 

trabzon icra memur_ 
luğundan 

Hacı deniı •i• zıee Hım 
di verenleri vekili ve oğlu 

kimil tarafından icra daıreai· 
ae muracıatla teırini evvel 
329 tarih ve 12 numaralı ipo 
tek senedi mücibince zimme· 
linizde ala.caiı olan lSo lira 
nın fai% ye m11raf ve ücreti 
wekilet tahıili •alep ve namı. 
n1ıa gönderilen öd~•e emri 
yapalan tablukatta ikameta-a. 
hınızın meçbal olmaaa buebile 
tebliğatua iliaea icrasına ka· 
rar verilmit oldağaadan işbu 
iiia tarıbından itibaren 45 
KÜD içit.de borcu ödemenız ve 
takıp talebine karıu bir itira· 
zını:r varıa yine ayai a-ün için· 
de itiraı.ıuıı.ı iıtida He veya 
ıifahen icra daireıine bildir• 
meniz. lazımdır. Bu müddet 
zufında itır ı veya bo·cu 
ödemeniz. merbua evin ut1l . 
cıiı ödeme emri mak maaa 
kaim olmak üıre ilin olucur. 

İLAN 
Tapu direktölüğiinden : 

Şukanuzun Mehmet ozla 
Mehmet deiermeni barkı ve 
ıimalen irmık ıarben Hıci 
oğlu Oım n ifteriliği ceııu~en 
tarikiaaı ve Uıı.n mehmd oi· 
la mebmet ve must,fa ve Ali 
f · ndıklığı ile mahdut fındıklık 
ma ifteriiik . D. 4 

Hududu yukariy cıkarı -
lın meıanıi b•Ja köyünde oa 
bir kıt,• fındıklık ma ifterilik 
ı :metı&z olarak bi ci oilu ib· 
rabimio· mali iken bundan 
haricen ıahıa almak ıuretile 

Uzan mebmet oilu mebmedin 
oldoiu idd11:ıe ibrn ediltn 
bir ilmib ber He 11enede bığ· 
lanmaıı istenilmekte bu yer 
hala:kında bir ayni bak iddı 

eden varaa on güa içinde Ta-
pa idaresine ınuracıat etm ı si 
21 · 7 · 936 t rıh Stlı ıuaü 
ıaat 12 de mahalli meıkure 

ridileceiinden bir diyec4!ii 
ola'DlarıD oraya ıelmeleri i!Ara 
qluıaur , 


