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Sayın üçüncü umumi 
üfettişimiz Tahsin Uzer 

D"n sah ılı Rize Arı vin yoluyle 
Dovu ılleriuıize hareket cttıler •• o 

Ü-Çüııcü Uıııu:ni Müfettiıimiz sayın Tabsia Uıer dü11 saat 
on buçıJkda beraberlerinde saylav Mustafa ve askeri müşavir· 
l~ri. oldufu baJdc otomobiUe ve R ze Ar~vin yoluyle d~iu ille· 
rıaııze hareket etmiş Değermı!nderede selamlanmış ve ua-urlao · 
m•ı vali vekili, j rnıiarma kumandanı, şarbay ve heyetler tara 
fıud.uı Rizeye kadir teşyi oluD'DUltur. 

Çoruhlu misafirlerimiz 
Ço•ub valisi sayın Refik koraltaaın beraberlerinde. getirdiği 

Çoruhlu kardeş H:onukluımız bize dört rece .onur verdıkten 10 . 
nra düa ı bab otomo'oillerie yıoe ıayın Refık koraltan berabe· 
•inde çuuh jJıı;e b1telı:et etmif. dtğermenderede halk taratır.
dan uğur! nmışlır , Vali vekiJi, J 1ndrm~ k~maa?anı, şarbay ve 
heyetler tarafınd;n Ofa kadar teşyi edılmışler<lır . 

Y yıa konuklarımızın ıehrimizde bulundukları müddete ait 
haber, ve intıbalarım·zı ıclecek uyılanmıda neşredeceiiz. 

Meyvacılık 
bir tetkik heyeti 
lktiaıt vekaleti Türkofis 

aıeyvalar aekaiyonu şefı Zeki 
Doianın reiılıii altınca bir 
heyet cenup ve iç viliyetlari 
m1iıi:tctkakden ıonra Hopeden 

J.abzona kadar aahiUerimizi 
de tetkik ederek in•bolu yo 
luyle Ankaraya gitmişlerdir. 
~eyetin uzun tetkikleri hak • 

ibda gelecek sayımızda ma · 
luaıat " ~ . ereceiız. 

ASRİ AİLE 
Bıçki Dıkiş 

Sergisi 
. Bayaıa Kadrıyenin ıdare • 

~ildeki aıı I aile Biçk j Dikit 
t urd,uıun çok ıüzel bir ter 
•ple hazarladısı· ı ıergi aah 

2Ü -. nu Hat beıte ıayıa Tıh • 
llD Uzer tarafından açılmış, 
ııy,n Çoruh vahsi Refık Ko • 
r~ltın Sayın eııle ve Çoruhlu 
nııııfirlerimizle da\'etli bulan· 
il:Uflilrdır. s~yın Um~Dli Mü • 
fettiıimiz, Yurt talebesinin 
hazırladığı eşya Ye eıerleri 
çok bcğeamııler, direktör 
bmy?.n K adriyeye . ve Y u r t 
talebesine iltıfıat buyurmuşlar, 
bey T ahıin Uztr ve Refık 
Kor lt.n Yurdun h atıra def 
teruıe Yurdu övea yz zılar yaz 
11ı:1lardır . Davetlılere likörler 
çikolatalar ıkı am cdilmişdir. 

YEN! ~1Et'1EP 
Giizel bir sergi 
hazırladı 

T akı:mdeki yeni mektep 
dera yılı ıonu münaaebetHe 
2Üzel bir ıergi hazırlaınış, pa 
hı lesi günü ıayıa Üçiircü 
Uaıunıi Müfettiıimizin huzurile 
•çılnıııdır. Sergiye bütün vili· 
Y.ttin ilk okullara göaderdikle 
rı eıerlerile iştirak etmııler • 
dir. ilk okullu ... çocuklara aa -
llat, ziraat bakımından fay -
dah fakirler veren bu eserleri 
takdir ederken ıerfİDİD a~ıl 
dıiı on der,nneli yeni mekte 
biıa de takdire liyık olduiu 
nu ıöylrmek iıteriz 

Bay Kazım 
Kıymetli aaylavlarımızdan 

bay Kiz~m ( konya ) dün ak 
illaki Ak1a vapurile iıtanbul 
dıa tebrimize ıelmiı, bu ıa • 
~ab kıua hareket etmiıtir. ~ 

lç bakanı 
Ankara - iç bkanı p•~·ti 

genel sekreteri Şükrü Kaya 
beraberindeki zevat ile birlik 
de dün izmirden iıtanbula ha 
rcket etmiıtir. 

Üzüm rekoltesi 
lzmirde teşkil ediJmiı olan 

resmi komisyon 936 kuru 
üzüm rekoltesini yüzde brş 
eksik vcy• fa:ılaaile 77 ,419 
toa oJaraK tesbit etmiştir. 

Balkan antantı 
Ankara - Balkan Anlan 

ti Devletleri dün Ceaıevrede 
Çekoıloukya dıt baka•• ıe 
refıae bir ziyafet vermiılerdir. 
Z!yıfetten ıoara deieieler 
küçük antand ile Balkan 
Antantinia müıteıek ıeyaset 
leri bıkkındı , noktai nazar 
teatilerinde bulunmuılardır. 

Fillstinde 
Ankara - F•listiade vazi 

yet .. 1aba yüz tutmuı dtiil 
dır. köyle rde ve yollarda bir 
takım tecavuıler vuku bulmak 
tadır. 

Deyli telıraf r 1zetuinin 
Kudüs muhabirinin bildirdıği-
ne gö:e resmi mıthıfıl, emir 
Abdullabın riyucti altında 
fılistin ve Maverai f .tia fe • 
deraı:;oou vücude ielirmek 
imkinını lderpiı etmektedir. 
Dört kan, dört kanda aıap 
lırıa, dört kazada Yabudile • 
ria olacakdır. 

Mogol is tanda 
Ankar& - Şanib~ydan 

bildirildiiine göre iç mojolıı 
tanda bir aakeı'i büku met te 
essus etmif, hükumet reiıi 
preuı Tehnia yanında J ıpon ' 
müınirleri buluaacakdır. 

Japonya 
Ankara - Japonya Lond 

r• deniz anlaıaıasına tim Jilik 
iıtirik etmeyeceiiai iariltere· 
ye bildırmitdir. 

Merkez doktorluğu 
Merkez hükumet doktor 

lujana Mıçka hükümet dok· 
toru deierli bemıerimiz Dı. 
bay tazım atanmıı ve adev· 
terine baılımaıtar • Tebrik 
ederiz ! 

Direktörü , Ba~yazıcı•ı BEKiR S0KOT1 
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Sayı: 2153 
Yedi günde iki defa ç.ıkar 

Trabzon ~eyahatimiz 
VE TRABZONDAN AYRILIRKEN 

Trabzon ıeyabatamız mi· 
nuebetiyle Trabzon gızelele· 
rinin neırettikleri yüksek ilti· 
f atla .raıdarıaı her güa takip 
ettik , Seyabatımıııa bütüa 
safbılarJnı ya:ıaa ra:ıetrleriD 
bu yaz.farını ekliyecek bir 
ıöıü11>ü1 yoktur , Anca~; ba 
iki il hemıerileri arası•da re· 
çen bu çok caıılı Ye hararetli 
ıeyahaU kuaca bir de Çoruh 
ıeyyabı ağzından if•de etmek 
iıtedim • 

Halkın Umran •e terakki· 
ıi • inkiıaf Ye neı'eaiai artır
mak ilerletmek yolunda du · 
rmıdan • çıhıaa çok deierli 
ve sayın Yllimiz bay Refik 
Koraltanın bu yoldaki ıizoi 
itlerinden b-rİ olarak Çorab · 
lulula Trabzonlular ıraaıada 
ııkı bir ~tanıt•• , kaJa•ı•a 
olması daha yakıa bir m&aı · 
seb.,tin baı fÖıtermui içia 
yükuk işareUeriyJe • ÇoHla iJ • 
inden hazırlana11 15e kitilik 
bir ıeyyah kafdui HJID HÜ · 
ıinin peıinde , çoıarak taıa· 
rak 2ö 6 936 ıü-ıü oto•obaJ· 
lerle Arhiaden Trabzoa iı· 
tıkametiae y~la ç.ktılr. 

Neı·eU bir çoıkanlukb 
Trab:ı:o11a öıliyerek: oit çok 
dailaıa , Yadileri, J•••~ları 
•!lt.:ak o akıamı AıJıaTı re 
Viçe'de ı•çİl'dik • Kıı•etii 
V ah•izia kudretli t .. ebblale-
ri ve bu yerJeriD aıit Ye te· 
miz halkıaıa kalarımaahk •e 
fedakirMdari1le iki ay ıibi 
pek kııa hir müddet içiade 
çaht•a Hopa • Rıze ıabü JO. 
laaa ta biataa da bia bir çeıit 
rüıeUikleri içiade aeyrederek 
reçtiktea ICIDra Rize hada -
duns ıirmiı bul11auyordak • 

Riıe'de Trabzoadaa, tralr· 
zoıatu kardeıterimiı Damıaa 
kafılemizi karıılamaya relen 
trabzoa Belediye. Partı, Ha-
lkevi , ıebir kalübu n diier 
kurumlar delereleri1le aami· 
111i tezaburat ve içtea aevıi· 
ler IÇİDde fÖtÜferek laDlflık, 
darada Halk paıtı11 bahçe · 
ıiade küçük bir iıtırabatbıa 
ıoara yola devamla aıraıiyle 
Of •e SürmeLe'dea ıeçt;k • 
Bu yerlerde de ıebir aamıaa 
Kaymakam ve diier zeyat 
tarafından çok Hmimi bir ıu· 
rette karıalanarak aelimlaa • 
dık • Sayın V ılımiı kafile 
aamıaa otomobıldea rö:üı6-
yorlardı . Yolh.rdaki ba nmi· 
mi lezahuratlardaa da çok 
memnun olduk . 

Bö yleçe yer yer ballua 
ç.ok candan kar'f ılama nı içtea 
1elimları içinde ıaat i6 s ta 
baaretiai taııdı;ımız ıİı~ ... ; 
Trabzona ve ınıili ,tarabzo , 
lulara kavuıtu~ , Halkeyi 18• 

!onunda toplanarak trabıo11la 
kardeılerimizle kayaaıarak 
tanıştak . Sayıa be~ıerileri • 
mızın büyük iltifatlarına 
mazhar oldu~ . K11a bir iıti· 
rahattan ıonra çarııya çıka -
rak ıerin bir akıım htYlll 
İçinde iÜıel trabıo11 ıebriai 
küçük bir ıezinti ile 1eyrettik. 

O ıkııaa Hılkevi tırafıa· 

Çoıah Sıyyıh kafilesiaden : Faıli Demirel 

dan balkeYİ ıalonands 
bır ziyafet Yerildi • Ziyafette 
bnır bulu11an 11yın Üçüncü 
umumi müfettişimiz Bay Tah· 
ıin Uıer ve Çoruh V aliıi bay 
Refik Koraltan taraflarlııdın 

hararetli alkıtlH içinde Sir 
eıı miibim noktalara t~mas 

eden Ye bütiln bılkı çoşkun 
beyec11ılara kıphyın d~ğerli 

ıöyl~vler ıöylendi Söylevler· 
den ıonra ber mısada trab· 
zoaiu ve Çoruhlu bemşeriler 
arasında ııkı bir kaynıı•a , 
Ye ııcak duyiular, tatla konu· 
ımalarrla devam etti. Bu tatli 
ziyafette böylece bitlikte ıoara 
göıterilea otellerde iıtirahat 
ettik • 

Ertui 28 8 936 ıüaq aa· 
babı tarabzonan Suiuk ıu 
denilen YO ta bıaba em11l111 
ıüıellikleriyle beıeJi , yeıil · 
ltkler Ye çamlıklar içinde bin 
bir çeıit çıçeklerJe ıüılü, se· 
ria te temiz havala me•kiiade 
bir 1emek ziyafeti Yerildi • 
Ziıafette Umumi müfettiş , 
Çoruh Vali• ve trabzoDlularla 
Çorublulardaa mürekkep kay· 
••ımıı bir kafile balaa11yorda. 
Çok tatJı YC Canlı feÇeD bu 
ıiyafettea ıoara Ka•ak düzü 
deaiJea ıpor ııbaataa rittik. 
Ge•it 11baaıa lıer tarafı bü· 
Jlk bir kalaltahlda kaplaamıı 
berkea i~tea ve beyecıala bir 
bakıtl• •porcalaua aeyriae 
bnlrlaamıtb • Enela Çoruh 
kafileai içinde balaaaa bir 
01aac11 takımı tarafındaa oy· 
aaaaa Çorubaa milli oyanıarı 
laazirunua çok canla alkıılara 
içeriaiade aeyredildi • Bundan 
ıoau ılireıe baılaadı. Ço· 
rub Ye tra bzoa ıüreıçileri 
mabıuı eloiıeleriyle alkıılar 

İçinde 11h•n1D ortallDciaki fÜ• 
ref maballiae ıeldiler. Çoru1a 
ıüretçilerine kartJlak trab:zoa 
ıü retçileri aiklet itibariyle 
mü .. vi ıelmediklerinde .. kar 
ıılıkla ınreı J•pdamıyarak 
evrela trabzon giireıçileri ta· 
rafıadaa keadi aral~rında ala· 
frania bir ıüreı yapllmıı ve 
ıonra da Çorub pebHYanları 
aruıada alatürka bir güreı 

1•pılmııtır • 
Budan ıonra yine Ço:ub 

kafilesinden Yaauf koıar H· 

llada bir koıu yapmıt Ye ıe · 
yredealeıia takdirlerini in -
zaamııhr • 

Buaun peıine Trabzon oca· 
iı ile kısa zamandır çalıım• · 
i• baılamıı olan Çoruh ıpor 
ıençleri aruıada maç baıla· 
mııtır • Çek hararetli Ye aa 
mimi bir ıurette denm eden 
maçta birinci denede çorulı 

neticelenmiştir . Yeni çalış -
ma~a bı9lamış bulunan ıpor 
heyetimiz babzonlu kardeı · 
)eriyle yaptağı bu maçtan da 
istifade etmişlerdir , 

O akşam yine tr~bıonlu 
kardeşlerim izle kaynaşmış bir 
ıurette sesli sinemayı ıeyret· 

tik . Ertesi 29 6·93' günü 
saat 18 e kadar güıel trabzoa 
tehrioi gezdik , seyrettik isti· 
rab. t ettik . aaat 18 e doiru 
bu sıcak ve samimi kaynaı
ve çoıkuoıuk denize geç.meie 
baş'amış iskele büyük bir ka· 
lab; lıkla kaplanmııta1 Kara -
denizin kualara doiru il,rle-

- yen da liaları da aınki bu ço· 
ıkuaJukla çoşmuş, bizi içine 
davet ediyordu • 

iskeled~ hazırlanın yirmi · 
den fada Motorle Bando ta-
kım1 da beraber olduiu hal-
de Lir saat ıüren çok lıoı ve 
neı',. li bir deniz 2nintiıi yap· 
tık . L=manda duran Güneyıu 
ve Ankara vapurlara da belki 
bn haberi almıt bulunuyor •e 
küme küme iaun yıiınlau ile 
kaplanan deniı kıyııını ayre· 
diyo ~lardr. Deniz gezintimiz 
de l u auret.tlc bjtti • 

30 6-936 gününü de trıb· 
zonun güz.clii\deri • güıel par· 
ldarı , aaba!arı. caddeleri •e 
lrabzoatu kardeılerimiıin çok 
içlen teuhurleri içinde geçir· 
dik. . Saat 18 de Karadeaize 
nazir bulanan Ordu evi par· 
kında bir çay ziyafeti verildi. 

Döylece çok canlı, hara-
retli , ııc•k duyfıular ve ka 
rııılıkh çten ıevıileri Ye çoı 
kunluklar içinde ı devam eden 
ba tatlı ve neı'eli gezintimiz 
bu 2ün ıona ermiş ve ayrılık 
zamanı yaklaım11 bulunu -
yordu . 

Çok sayın trabzonlular , 
trabzonlu kDrdeıler : 

Trabzonu gezdik, gördük, 
trabıoalu kardeılerimi:ıle çok 
yakından taaıştck, kaynaıtılr; 
çok büyük iltifatlara mazhar 
old~lı: iltifatlarınızdan, çok 
samımı teıabaratınızdıa çok 
memnua 9e bu ıeyyabattaa 
çok muleahuiı olduk , 

Bu güa; Karadenizia inci-
ıi ıüzel trabzondan , güzel 
ıehrinizdca ve sıyıa trabzoa· 
lu kardeılerimizdcn derin bir 
heyecan ve ııcık bir bafılıhk 
içiııde ayrılıyoruz , AUaba 
ıam uladık derken , bu tanıı· 
mı ve kaynaım•mızıa, ıami· 
mi bafıhleıiın ilelebet kalbimiz· 
de J•f•yacaimı ve gerek i'Ü. 
zel trabzondın v~ ierekıe 
çok ıevgili trabzonlu kardeı 
lerimizden doymaz dan ayrıl · 
dıiımızı da ilive etmek 
islerim . 

·~·orculara l, THbıo11 ocaiı tJ 
ilri&t'j dnrede trabzon ocı it 
4 Çcr-ub ıporcaları O olarak 
~~__..~~~~~~~~~~~~~~~-=------~ 

Ktzılay Başkanlığından • • 
Ü;üacn Umumi Müfett:ıimiı S~yın Tabıin Uıerin ha 

ketleri baaebile 3-7 -936 tarihinde yapı! mıtt mu'k re· 
Kııılay bıftuıaıa • fdetleriDe deiin tehir edildi v i ·~f ~' 
ohuuır, 2' 1 an 



Sayf 2 

0Ç0C0 DERS 

Si 1 
ILAB 
RECEP PEKER 

Sosyaliznı n:ızariyele• 
rinin ana çizgaeri 
Şimdi ıiz.e ıoıy lizm n -

ı tiyeleıinin an 1 çizgilerini 
ani tayım : Akıı·oı. do2ıJşunu 
"fc yaşayııını gözden Çgeçirdi· 
iimiz sınıf inkıli bı bunları bir 
dogum halinde ,bir nas h lin· 
de teıbit etmiı bulunuyor. 

Sınıf ka vğası 
Birinci ana nazariye, sınıf 

k v ga ıdır • . Her ıoıy liıt 
mutlak i çi diye bi~ ıoaf ta· 
nıy cak , on bütün gönlünü, 
i nı ı verecek, o sınıfın üs 
tün olm •• I~ı her vazifeyi 
ltp ,v•r 1 kuvuetil kavıı 

edece tir . 

SosyaJizmin gıyesi , işçiyi 
patrona , kendi ini fakir farz: 
eden. ve zenı?inlerin ıoıyal ha· 
yat için dü§m n olduğuna 
in ndmlan kimseleri burjuv 
1 r s ldumaktar . Bu k vga·. 
da oıy lizm hiç bir anla -
mayı ve uyuş ayı kabul et • 
mez . Bu klvs:a, p troalar -
daa öcalıac y kadar sürecek-
tir . Bu kavga bütün bir kar 
şı cebbe vurulup yere serile· 
rek bunun enku1 fiıcrinde 
işçi sınıfının h~kimiyeti kuru· 
lua k dar, sona kadar de -

am edece tir. Eier herhangi 
bir ıosy liıt uyuştukt n bahs· 
tmişıe , bu , muhakkak , o 

a-ün için k rtmnda kuvvetli 
hi11ettiii hasmının tazyıkın 
azaltm~k içindir • Yoksa İfÇİ 
ıınıfının bütün kavg ının a· 

açı, demja öylediğimizdir. 
Sınıf birliii fikrinin y nıa · 

da din te hıkkilerinin de kal· 
dm ime sı , soıy lizm, dikk t 
göıüaü çeken bir tar fıdır. 

Kollektivizm 
ikinci na nazariye, kol· 

lektivizmdir . Du bir kaç ba-
kımd n 2öıden g~çirilebilir. 
Bunun e ula tar fı ıoıy•list· 
liiio mülkiyet b kkını tanı· 
mım ııd1 • Her fey berkesin· 
dir; bu nazariy , inananının 
eağ ve ıola yakın oluıuaa 
2'Öre, tatbik ani yıılarında 
ufak tefek yrıhklar ve dcii· 
ti likler , tand n l r · neder 
ıe de eaaa prensip hemen 
her oıyaliıtte deirit ez bir 
haldedir • 

Kollektiviım , bir bışka 
anlayııa göre, iaı tarın bü· • 
tün iıtibs ide müıterck ima· 
ıdar • iıtıhı 1 edılen ry, her· 

kesin müşterek mdı olmalı 
ve bu müşterek wah yücuda 
getirmek için İD&ii. nlar mü te-
rekea çalıımalıdırhir . Bunun 
dah ilerisi , komiinızmin n· 
latmak istediii kollektif taraf 

Hülisa , osy l st tclak : 
kide mülkiyet yoktur . Her 
şey herkesin mü terek malı • 
dır , Bur d ta arruf , ·mülki-
yet bskkı ' ı~rvet, p r ıer· 

ye Ye mir ı mevzuub hiı 
değıldir , 

Bir kaç uf k noktRyı bara· 
luraak. ıoayaliz in ua n za-
riycai , iştir,.. ki, esaıh bir aki 
~e ol~~·~ kabul eder. aiyip 
eçebılmz • Ko üniımin te· 

lakkiıine göre iıtihlak dahi 
üıterek ol alıdtr • 

- Arlcaıı ver 

Çoruh 
kayn şma 

- 2-
V li Retik Koraltaı la Ar· 

hinden gelen hey'et , Hopa 
ilç'! merkezi memurları Ye yüz 
lerce b alk Hop R ize yolunun 
hoba başlanğıçındaki köprü 
bışınd ve Hopa Borçka iö· 
eıi üzerinde . KöplÜ , büyük 

önderın büyük kıt d ki foto · 
graflarile , b yıak, defne ve 
çam d 11 rile ıelin gibi süılü 
Vali, gür ve yüreklere bitap 
eden coşturucu özlerile kıaa 
zaman içiDdc halkın c ndın 
kopan bir memieket ıevdaa1 
ve geceyi gündüze katm k 
ıuretile bitirdiği bu büyük 
işin ehemmiyetini teb ruz et 
tirdi : Bu i te durmadan , 
yorulm d n çabşıD iiçe b y 
S,demirj, Vilayetin genç N fıa 
direktörii Mıtbat Gözeyi, fea 
memuru Mehmet Aliyi t kdir 
etti. Yurtl ıever ha k,.n irade 
ku velinin ve memleket itle 
rinde ki kayıtsız Ye ıarlaız 
birliiin baş rabileceii J büyük 
İilere miaal olarak göıterdij"i 
bu yolun önüne ıerilmiı r olan 
kurdeleyi ( bu yol iıtanbul 
yoludur , cenn•t yoludur , 
hliyirlı olıun ) sözlerile ve h l 
kın ceıkun tez bürab içinde 
makasladı • 

Otomobil kafileıi 15 ıeae. 
diryetim .. dur n Hopa - Rız~ 
sahil şota ındea karııyaka 
( Sundur ) aın çiçek kokulu 
bahçeleri r aında homurda-
narıak ilerlemeğe ba~l dı, Şen 
tepeden ... Batum istik metine 
Çoruh m n ebiae bir 'i o b -
k11ile hop yı rk d bır kı · 
yoruz • B lıklı ( kiı ) de de · 
mir köprünün b 1nd yaz • O, 
bir türlü temel vermedeğı için 
demir k zıklar üzerine ottıru· 
lan köprü 1 Vali oruyor : .. 
Sa§ mühe diı , _bu öprüye 
kaç Jira ıarf ettik ? Gü!üyor, 
hep gülüyoruz ; bep biliyo • 
ruz ki nihayet belki yüz lira 
kadar • 

Ya daha Herdeki o yaimurlu 
güulerde çadır ö•tüler altına 

alınarak dıvarları )Ükseltılen 
aıma köprü 1 köy hal ı, ıüs· 
lediii eserini.o .. h tında, köy 
uıeldebi burad da At ıınıa 
ve Ank raaının yolu üzerindt! 
köyün kusuıi muallimi busene 
kendi köylerine reımi bir 

uallim verdiği için köy o • 
mlP• teşekkür ediyor; ·üçük 
mebparc kı~, yara ki~rını ok· 
1111 n Valiye ıöı veriyo; , 
Tayyareci cılac ğ'ım , c!jyor • 
halk köprü bnıında b ykeut 
( Pilarket ) y&?zısıaı t ·ııyan 
okun dikildiği o ·t d n bay· 
kente yol çac iım diyor • 
Geçiyoruz . Ç mhca ( bero· 
ııit ) bu köy hal ı da kafıley; 
ııtıkb l eaiyor , port kal ıki 

r 1:1 ediyoı; ıevinç içinde. Na-
sıl aevıme in l öyünd mede· 
niy tin muvaffak oüciüğü ô!ü· 
yor • Bıtat zinniyeti ıırl rca 
i~İlerde ve yerlerin dıbınde. 

Kar denizin bu gün, na· 
ıılaa t th bir eda ile okıada

i• çakıllı kay111Dı iki yüz met· 
re yukardan kuı bakııılc H· 

yrede ede ~kayalara yontmak 
ve kazımak ıuretilc açılan 
çamlık t~pe yolundayız • Yer 

(YENIYOL) 

linde 
ş hlanması 

yer mele çılıtıyor. Türk bay 
reğının o tatla gll~e· !:ii:ıi bir 
kerre de bur da ıörmeliydi· 
Di'l . Halk; ıeyrek seyrek ve 
yükseldiği lo mctrey-e uzana· 
bilen çam ğaçlarıaıo tepeı! · 
ne tırmanmış , bayraklar aa • 
mıf . bayraiia ıöklere mür· 
teaemi düiecek ıurette yük-
ıeklere a ılmaaında içten ko· 
pan arza Ye duyul.ııın ince 
zevke bakınız. " ŞÔföt ! dik· 
kat et, bayrakl ıa aelimlama · 
d D g~çme n mütemadi kor· 
ne esi, ilerliyoruz . Dai b 
tında yeşil yurd ( A,havi ) 
hududunu göstereo lcvh ve 
n biye müdürile k rıılaııyoruz 
Fener in üstüı.deyiz • Mahut 
beyeliin yeri Soo amelenin me-

aaisini yatan ye üç defa bun· 
ca emekleri k radeaize döken 
ve ni ayet inadı yenilea bu 
yeri ıevimli tabur kamutanı 

bin bcıfı T hıinia c aman ça· 
buk reçelim » litifeıile arka-
y bırakıyor, yeşil yur 
dun madenli ( Hacılar köyü· 
ııün rüzelliklerine dalıyoruz • 

Şur cıkta iki ıene evveline 
ait bir hatıram caulaaıyor : . 

Ordu müfettişi ıeneral Al1 

Sait Ye kol ordu lıamutan1 

Abdurr hm n Nafiz: bir mo· 
torla Hopadan yeıil y rda 
ıeçiyorlardı. Gener 1 Ali Sait 
bu mühim yolua bir n e vel 
bitirilmesini ilçebay Sabri de· 
m !'e mir buyurmuştar Ye söz 
lmışl rdl . O zamanda ynı 

ene&ji ve aynı memleket ıev· 
dasile çırpınan Sabri demirin 
topr kt , l baratuvaıda •eya 
f abrikad ç lııarak elde edi· 
len ürünlerin de , herkeıio 

müıı:terc malı ı yılmaaıdır • 
şimdiye k d r ieç kahşı ıırf 
t lihıiıliği eseridir. Gtç1 fakat 
temıı oldu • 

Yeşil yurd kaabuına y • 
kan be ioc:i bil' köptu köy 2e· 
Dçleri or&d • Gençlere aıc k 
bir hitabe ve ( Ye H yurd içn 
bayırlı dilekler) ıözlerile Re· 

fık Kor atan kuı de leyi keaiyor 
•e bir bam le ile yeşil yurdlu · 
ların rasına karıımıı bıdua .1-
yoruz • 

- AıL ıı var -

ir hab ş 
hü' Ometi 

Ankara - Niııraiouva 

hükumeti milletler cemiyetin 
den ayrılmışdır. 

Cenevrede bulu.amakta 
olan Nec si Milletler cemiye· 
ti konıeyi az ınıa bir mektub 

göndererek Habeş tahta üze 
Tindeki hiikumd rltk hukuku 
nu teyid ve ıarbi Habetiıtan 
da bir Habei hükumetinia, 
mevcüdiyetini ilin etmiıdir. 

Küçük Ant nt DeTlctleri 
milletler cemiyeti paktının bü 
tün Devletler ar sı müaayata 
ihlal edecek bir tarzda tahdi 
d!ai k tiyen reddedeceii ih 
111 et•ittir. 

Bozkurt - i. Ocağı 
M A Q 1 

Pazar ıünü komıu il ıeaç 
)erile y•pılacak muaabakayı 
ıeyr için koşın binlerce kiti 
nia arasına ben de katıldım. 
Günefin ort h i• kH'P kavur 
maaına bur m buram ter dök 
türmeıine r imen nlaayl ade 
di beş, alb bini aı•• nyirci 
d ha Yakte bir kaç saat ol • 
duiu b ide kuıattyermitdi. 

Bu seyırci kitleai araıında 
S yın Üçüncü Umu1Di Müfet· 
tişimiı T.U:er Ye Coruh ilba-
yı Refik Koraltaa bulunmak 
daydılar. 

iki takım S,45 de 11 haya 
geldi ve şehir bandoa11nun it· 
tirakile resmi ı~çid yapdılu 
ve mutad merasimden ıonra 

bay Salibaddinın idaruiude 
saat S,55 de baıladılar maçı, 
ilk ak:ua ocak y•pdı. ıooıa 
dakikalar iki tarafın .. müaari 
akınlara, aamimi ve dü2güa 
bir oyunu• elinde baıladı eri 
meie 18 iDci dakikada oca 
iın ıüzel bir iaiıini, boılt.urd 
kaleciıinin enf ca bir kartarııı· 
ıını ıörüyor, ye hemen .. biraz 
ıonra ocak kaJoaiain daba 
~u•Yetli bir tthlike atlatbiını 
kaydediyoraz. 

Dakikalar eriyor 'e ber 
eriyen daakika hakımiyeti bir 
parça dıhı aan siyabhlara 
md ediyor. Hatta bir aralak 
boıkurdlular ıüzel bir • nJaı 
ma ile iaiyorlar ocak kaleıine 
Top aiuda kaçıyor, aiud çe· 
kiliyor ve nihayet aiaddaa 
gelen top sarı k~rmııılılar&n 
kalesi öaüneıe bir iki tur yap 
dıktan ıoara takılıyor ocak 
ilaruıa. 

Sara ıiyahlılar ilıtün oyna 
yorlar fak t ocak da boş dur 
mayor ıan.&aD ::uman tehlikeli 
inişlerini kuvTetli şudlerini ıö 

~üyoruı. buna raimen bütün 
bu uiraıma bilbaaH bozkurd 
kakcııinin fevkalade mahare-
ti üıtün fedakiirlıiı aayeainde 
eritiliyor. 

D.akikalar Yit aat bir beye· 
can içiıade azalıyor oyun sara 
ıiyablılnın bakimıyeti altıuda 

yol alıyor ve birinci bölüm 
1-0 boıkPrd lehine bitiyor. 

- Arkaıı döıtte -

Filistinde 
vaziyet 

Filiıtinde yükıek ar1p Ye 
ıiyonit kra koanteleri birer 
beyaanam• .1aeıretmltlerdir, 

Araplar Y ıhudi mulııcere 

ti durdurulmadıkıa •e bir 
Arap nükümeti vucude ıeti 
rılmedikce ;..normal _.Yaziyetia 
teaiıiae i•kaa olmadıitn• ıöy 
lemekte, Siyoaiıtler de inıil 
tere bükumetillia • •arib bir 
hat hareket sahibi olm11ın • 
dan dolayı memleketi• anar-
tiye sevkedildiiiai kıydet • 
m,ktedirler. 

(--........--- . ---..--:--, 
\ SEVMiŞTi 

1 
BU Gönlüm 

Edebi Büyük Roman 

} Yn: Darmaı Türkml!n oğla l 
\_ (35) _J 

Sedat kıımaia baılamışh: 
- Bir yabancının e•ioe 

batda fıpka ile ıirmek ıonra 
bu ıuretle de idarei liHn et • 
mek kavaidi De.ıakete pek 
•'im•ı sanıyorum. dedi. 

Yabancı tahkir, aciz bir 
tavırla omuzlariDI ıilkdi ·,. 

- Buraaına bir eY demek 
için bin ıahid. ister. Sedat 
upıarı keıilmişti. Mımafıb 
keadiai zaptetti : 

- Makaadı ziyaretiDiı: ne 
iıe ona ıöyleyıniz, dedi. 

- Ne olıcık ... Dün ak • 
t•m Yılmaz isminde bir ips'z 
le ka•z• ettim. hıncımı ala· 
madJm. Bana bu adresi verdi 
Şimdi ıeldim bulamadım. ben 
onun korkak bir seneri oldu 
janu ıaten •nlamışdım ya. 

Y ılm&ıa bs.rada bekleye -
biliraiaiı:. fakat onun aleyhin 
de bulunmamak ıartile: yok 
aa omuıu11uzdan yakalad•iım 

gibi aizi merdivendea •t•iı 

atarım. 

Sedat bu ıöıleri z:apte mu 
Yaffak olamadıiı bir uıbıyet 
le aöylemitti. 

Yabancı adam yine aynı 
tavurla : 

- Bu •dama ne oluyor 
böyle. Mamafik öyle ıpııııo 
arkacbıından ne memul olur. 
Böyle •ı•iılık adamların .•• 

Söılerini ikmale muvaff .ak 
olamadı. odaaın içiadc ıiddet 
li bir tokat ıeai aksetti. Se 
dat bu aiır hakarete dayana· 
mamıı idi. ötekiler araya ıi 
rerek ayırdılar : 

Öteki avazı çıkdıi1 kadar 
- Sefil se11eıi1 ben 1an: • 

göıteririm, diye bıirayorcu 
Sedat ba tehdide mairu· 

raue g&lm•lde mukabele atti. 
- Seai.D bir tokatla ıcöıü · 

nü patlabrlm inıallıh. 
- Ne vakit Ye nerede 

iater1eniz, dedi, bana da ta • 
bıi bir el _kaldırmak fırub 
düıer. 811 münasebetle arka 
dı11m Yılmazla olan huabı • 
aız da teniye •dilmiı olar. 

iki taraf da fazla mütte • 
biçdi1 Banan için derbal aç1k 
ltk bil'.' yere gidilerek boiaı 
boiaza relinmeıi kararlıtd• .. 
nldı, Sedadıu yanında ölüp 
•eya yarala oldiunu bilecel< 
kimıenia olmadıitnı tehirdcll 
çıkdıkhn sonra betırladdar, 

Genç adam buna htcet 
bulunmadıiın' ıöyleyorda, fa· 
kat öteki l:unlarıa yaDıad• 
ıiden ı-eyirc!ler meauliyeti ka 
naniyeden korkdular1 uz:akd• 
bir çela kümesinin yaaınd• 

ıeraeri kıyafetli _ bir ad:m 1at1 
yordu. 

Sedat ona yaklatdı, aıll 
kaddeme7e liiıü• ıö·medcll 

- Arkadaı, biriıi&e _hit 
ae•i bokı etmek mecbariyetill 
deyim, yazlyetimia neliccıio• 
tıhid olar muıwı 1 dedi, 

G6aeı ;D alt.ada azaaıP 
yatmaktan haı alan aeueri 
16l1e etmemea• ni elile aedı • 
da itaret etti, ıonra teabel 
tea bel teDbel 16ıleriai kap• 
yarak ; 

Adam HD de. 
_ Arkaıı Yer -



İLAN 
Trabzon icra D'emurluğundaa 

Açık artırma ile paraya 
çevrilec~k g~yri menkulün ue 
oiduğu : bir cJö üm iki evlek 
mikdarında 2 tarla ve bir 
harap hanenin 8 bi11ede bet 
h;;sesi ve dokuz dönüm' mık 
darında gayri mezru tlşhk 
ve. kabıl iıt.ze olmıyın gayrı 
menkul 

G 'Yr• menkulün bulundu 
iu mtvki mabelluı ıokai• n2 

Trabzon kavak meydan 
maballeaınde kiiın hpuouu 
m~yıs 930 hrih ve ~6 29 
numrolarda kayıdlı 

Takdır olunan kıymet : 
26 ı:oda kayıdlı bır dö · 

nüm ıkı e\llek tarlaya ben lara 
Ye 27 noda ksyitlı 1 döııüm 
ı ki evlek t"'rlaya bın lıra ve 
28 rıoda kayıdlı hanenın tama 
mına /oo lıra ve 29 aoda ka 
yıdh g. menkule 200 lara 

Artcrmaaıu ) ı pılı cıjıyeı 
gün saat 

Trabzon ıcra daıreıı ÖDÜD 
cie 31 - 8-Q36 cuma günü 
11at 14 de 

- iıbu garim.eakulün ar· 
tır:a şartaameıi 1 • 7 936 
tuibı•dcn itıbarea 935 · 213 

No, ile Trabzea icra dairesi· 
nio muayyen aumarasıade be 
rkcıia 2öıebiJmeıi ıçin açılrtir 
ilinda yazıla olaulardaa fada 
malumat a.fmak iıteyenler, iı· 
b11 ıa.atnLmeye ve 9J5 · 213 
doıya 11t11:aarasilc memuriye • 
tim'ze müracaat etmelidir. 

[TENIYOL) 

Erinıiş sadeyağ eksiltmesi 
Askeri saunalma komisyonundan : 

ı - Trabzondaki kıtaat için 9500 kilo erimiı nde J•i 
111ıaıcakdır. T abmin bedeli 9.3 J O liradır, 

2 - Şartnamesi hergün aabn alma komi11oın11ıda pır111& 
olarak okunabilir, 

3 - Eksiltme 17 temmuz 936 tar;h ve cuma ıüuü ıaat 
en altıda Tra bzoa kalesindeki g .unizoa biaaıiadıki aıkeri 11t.• 
alma komisyonunda olacakdır. 

4 _ Eksitce kap :ı lı zarf uıuTe olacıkdır, 
5 - Muvakkat teminat 698 lir.ı 25 kuruıdar, 
6 - Teklif mektubları 11 temmuz 936 caaa riaü uat 

00 beıe kadar utan alma komiıyon reiıliiiae Yeril•it olacakdar, 
Bu .. attan sonra mektuplar kabul edilemez, 

7 - Şartname istenilen ve•ikalar muv.kkat t.,•iaatıa 
konulduiu zarf içeriıine kenıdmuş olacakdır. 1 -4 - 11-15 

111mmmmm11m--. 
1 SayınBayan ve Baylar il 
il FENNİ TAMiRAT. 

.Elektrikle iıliyen cıhulannm, her çeıit Yazı Groaofonl 1 Oikiı mokinelerinizle Çorop Fanila vtHİr bilcı..ı. 
il ince venaı.ik işlerinize ait makinelerin tamiratı .. e• ı 
imi ucuı ve emniyetli ıorelte yapbrmakla mımaaa kalmak 
ı iıteraeniz aııjııdo~i adreıi katiyea aaalmoyı•ız. il 
11 Meydanda IstC\nbul Lokantas arkasıuda 1 

yağcılar karşısında Fenni iş Kemal 1 AkKutılıu Oflu oila: 2591 
11=mmm11•••• ~· -r-. ... ~. ı •"" ,._. 

•: &:,~ ı.,. .,, 

2 - Artar•aya iştirak içia alacaklarının mecmuuadan fn 
Jakarda y•zılı kiymetia yüzde ?°,S niıbcttinde pey yeya mil· laya çıkmazsa en çok arbran:a 
li bır bankaıao teminat mek· taabbüdü baki kalmak üzere 
tubu te•di edilecektir. (\24 ) artırma 011 bet 1ıün daha tem 

3 _ ipote:k ıabibi alıcak· dit • • oA betinci rünü ayaı 
lılarla diier alikadarlarıa •e aaatta yapılacak art11mada , 
htifık hakkı 11bipleriain ray bedeli 11tı1 iıteyeaia alac:aiı 
ri menkul üzerindeki baklarcnı na rücbanı olan dıier alacık 
huıuııle faiı ve murafa . dair laların o ııyri menkul ile te 
olan iddialaranı itbu ilin tari· mi• edilmit alacakları mecmu 
binden ihbaren yirmi ıüa içia •adan fazlaya çıkarmak ıartile 
de evrakı müıbitelerile birlikte eD çok artırana chale edilir. 
•emuriyctimiı.e bildirmeleri Bö,le bir bedel elde edılmez 
icap eder. Akıi halde hakları ıe ihale yapılamaz. Ve ıa 
tapu ıicılie sabit oımaJıkça bf talebi düıer . 
ıatıı bedelinin paylıımaaindan 6 _ Gayri menkul keadiı 
hariç kalular . ine ihale olunan kimse derhal 

4 - Göıterilea ıünd• ar· .,~ya yerıle• mühlet içinde pı 
hrmaya iıtırak edenler artırma rayaı vermezse ıhale karar 
ftrtnımeıini okumuı ve lüzüm feaholunarak ken.diıinden ey 
lu malümat almış ve bunları yel ea yükıuk tekJıfte bulunan 
lemamen ka\:ul etmit ad ye kimıe arıetmit oldu&u bedelle 

itibar o!unurlar. almaia razı eluraa ona , razı 
5 - Tayhı edilen zamaa· olmaz yeya ltuluamazıa hemea 

llOllATIZllA 
LUJIBAÇO: 

t SiYATiK • ... 
, trdlın Teıii • •• ,..,. ~ ..,., ı 

arayı•ıa. 
da gıyri menkul üç defa bai on bet güa müddetle artırma 
rıldıktan ıoora en çok artırana ya çıkarılıp en çok artırana olunur. Madde ( 13.i ) 
ihale edilir. Anc&k artırma be iluleedılir. ıki ihale araaındakı Yukarada ıöıterile .31 8 936 
deli muhammen kiymdin yilı - t · · tarı"bı·ade Trabıoa •cra mema ki fark •e ieçen ıun er ıçın 
de yetmit beıini bulma ... •ey• yüıcle 5 ten hesap olunacak J rluiu onaaiada ıı\nı illa •• 

J Sayfa 
as 

Binainşaati eksiltmesi 
İNHİSARl.:AR 

BAŞMÜDÜRLÜGÜNDEN • • 

Pulatanede yaptınlacak 17854 lira . keşif 
bedelli idarehane binası 18- ()-936 güniinden iti-
baren kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. eksilt 
me ve ihale işi 6-7-936 giinüne müsadit paz~rte 
si günü saat on birde İstanbul kabata~ inhisarlar 
levazım şubesinde ~üteşekkil alım satım komusyo 
nuoda vapılacakdır. 

Isteklaer ekıiltme günün4en e& az üç giin 
evvel inhisarlar ioşaat şubesine nıuracaatla en az 
bu büyi\k.lükde bir hinayi yaptıklarına ve diploma 
s; mimar Ye mühendis olduklarına dair vesaik. gös-
terip ehlıyet vesikası ile doksan kuruş mukabilin-
de eksıltme evrakını ahbileceklerdir. 

teklif mek.tublari eksil1 ıne giinü saat ona 
kadar koroisyon riyasetide nıakpuz nıukabilinde 
verilmiş olacak dır . Mu vakk.at teminat 1339 
hraJır. 4 - 4 

Tütün nakliyat eksiltmesi 
iNHİSARLAR 

BAŞMÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Artvio 1 Ardanoç, Borçka, ve Mnrğul anbar• 

larında m.-:vcut ceman iki yüz doksan bin kilo ya• 
prak tiitünlerin Kamyonla Bope anbarJarına 1 
Ağustesda başlamak ve teşrini evvel 936 sonunda 
bitirmek üzere nakliyesi l g l:lazıran 936 tarihin. 
den itıbareo 2'l gün mürldetlc ı çık eksilt meye ko• 
omuştur. 

Taliplerin 8 emmuı 936 çarşamba günü saat on 
dörtte 490 lira teminat skçesile Arlvın .inhisarların 
da müte~ekkil komisyona ve şart namesini görmek 
içinde Trabzon baş miiclürlüğü yaprak tülü 1 şube_ 
sine muracaatları .. ~ - 4 

KEL Vl NATO R , .. 

S. ıeaeki modeller nkabet kabul etmez ıurette 
bir feykalidelikle imal edilmittir . Gösteriı itibarile 

1( E N A S R 1 ) tekilde •e ( G A Y E T S A G L A M 
Olclapa• •iifterilerimiz ilk bakııta anlayıcaklardar • 

ia modeller ebat itibarile çok kullanııh ve pratikiçin. 
deki raflaı ber tirlü maddenin mubafaıaıı için düıiiaiil· 

ait , laeaap ellil•it Ye öyl• yapılmııtar , 

Eo mükt-mmel soğuk hava dolabı almak 
için ha~ka markadan sakınmak ve mutlaka 
C KELVıNATOR } almak kendi) 
menf aatınız icabıdır • 

Trabzon ve doğu iJleri acantası . 
•ata, iıteyeain aiacıiına rüc· d' w J ı a•ıterı'lea ar~·r•a t•rtaameıı' 
h kJ l b fa·z •e ııer zarar ar ayrıca 1 •v "' p 1 t 1 . K d 1 iDİ otan diier alıc-4 1 at u h k l k 1 daı·reıiade ıatilacıiıl ilia ela· U a ana 1 ar aş er • luııup tı bedel bunların o i~Y bükme acct a ma ı.z a me • ' • 
. muriyetimiıce al·cıdan tabıil nur -ı t-l!ll!IJl!ll~!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ~·;~~e:n:ku~l~iı~e~t~e=m~in:_~e:d~il=~~iı:. .. ;;liil~ .. iiiii-::::::-iiii-."--t~;:__f;·;d;ib.;y;~:-;~;rı-b;'"7"~...::~ ,~ ip Fontelhıym - Tabal ba • Foatelbaym - Yüz lüYi Verner · · O 1aadet. 

Ml.n=·a F.on Barnhelm bıne aramayoraun ,. ? albaı •• •eraer ıit Yuate ıö Fontelhaym -·Öbür rü• 

YAHUT 
Askerin Talihi 

Hayır esıer cidGiyetle ba• 
kılırı ı bu iı pek mü,.11ir ol 
du 1 ben miaayi terk edemi • 
)tce2ia:ı. Alicenöp Veraer ne· 
tedeıiniı 11na ihtiyacım yar, 
Hiyır., Mina, ben hain deii · 
li• l ( ı etle gidiyor. ) 

Beşinci perdede 
geçenler 

Hk görünüş 
SAHNE - SALON 

( F ontelbaym. Bir taraf dan 
Veraer diier tuaf•aa ıeüp 
kırıalıııyorlar.) 

Fontelh•ym - H•, yeraer 
~er lıo aft. aepi ırı7on• ae· 

redeıin ? .. 
Veraer _ Bea de ıııı ara 

d ba• biabaıı vaktimiz bir 
ım :1 • b 

b. 'mı'ıi aramakla ıeçayor e-a 
arı r . 

ıiıe çok eyi bir bı .. er ıe m 
• 

roram. • 
Foatelha7m - Ah, bana 

timdi ıeaia baberin llzım de· 
iH, aeain paran llzım. çabuk 

r 
'

imdi ıende ne kadar 
~erae 

•arta bepıini bana ver para . b 1· ye daha ne kadar iebre a ır· 

ua ıetir . . 
Veraer - 8 a y bınbaıı 

bea demedim mi ıiz benden 
aacak öcleyebileceiiaiı ıa•aa 

~''f para ~r1ıaıı;. 

Verner - Ôyle İle be• tir dubal ba aabah rehin onunla beraber hareket ediye> 
rum. Artık ritmeliyim, ritmek 

biç fÖrtaede11 HD Hİ elia ile yerclİf• İ Jİhliii alııa. • • 
ııta1orum, Buradaki iılerimi al ıol eliale 1iae baaa •er. Llkia ıiı daha fazla para k ter etmeli daha eyi buluyo• 

F ontelha1• - H•ydi ite· •er•cl•• balaraaaaı Ver11er ! ram. Kim bilir aerde bir aaa· 
Dİ bekletme •• , •• , 1 TabıJ Ba•• dılaa faslı llıım. det beni bekliyor. Verner 
yine aaaa öde1eceiim llkia Yener _ Baaaa içia mü· eier iıteraen atn de beraber 

k 't 1 u ali b bilir' 1 ıel. Tekrar.bir vaz:fe alala• De va ı o ar o• • 1Ude ediab biraz dil1ü11e7im 
V G l·L • • Verner - Sahi mi ? Li· erner - • •11a aııı• Çiftliii ııttıilm adam ıelaiı • 

h .n. h b · · 7ok -•-- kin muharebe olıa bir yerde enuı a erıa11 · PHIUIU'& eledir. tedi1at oadört aüade • vaıife alalım bay bial>aıı ? 
nızın verilmelri içia maliyey• tamımlaaacak. Jliıde Jaram F lh N onte 11ıym - eıede 
emir Yerilmiı timdi. iıittim. r.f:de bera6er paraaı bnır. oiuru o!ıua . Şimdi git H•• 

F oatelhaJ• - Ne di7or .... cek. ıili verner bu bu1aıta seninle 
ıun ? Nedea babaedi7enaa? Fo11tellu1• - e•et H!'iİ yine uzun boylu konuıuıuı. 
Bilmiyor maıa• ki ba doin li •eraer 1 ~Görii7or muau.a Vcrner - O, memnuni • 
olıaydı eyvell beaia bil•ek· J•ılae maracaa1 ettiiim A • Jet ile bay binbaıı. Öbü; 
liıv ,. m lizım ıelirdi ? Hallaai d•• ıeaıiD iter ,,e7de .... aün Ü ? N' . 

• m ıçın yarıa deiil? 
kelim Veraer Verner 1 paral aaai7et edi7oram. Froylıa Ben her ıeyce mu,affak ol • 
Para ı baradadar. ~aea oaa 16rdiia k i t d' ma ı er ım lrana 't k 

Vuner - E•et ••al•em· •i 1 Pek.,.b.clbabttlr. bay bi11baıı ~rada ço:' ae. 
auaiyo •eriyoıu•. itte lui al· Verner - O teliket ! bir muharebe ı.. ••rmıı. ~Y: 
tınılo yliı ele Doka ılbaı Foatellaa1m - Likia y~ - deıraiaia: ? 
ı la•r ikiıiai cif rwir, ) na ıaim -~·ı·. A k 

ı· ,-........ - r uı ••r -



Bozkurt - l. Ocaaı 
" 

- Baştarafı ikide -
ikinci bölüm 6,50 de baş 

) dı. Bu kı ımda oca - ın bir 
oxuncu UUb değiştirdiğini gÖ • 
ruyoıuz. 

Dab ilk d kikada ve bir· 
den bire bo:ıkurd kalesine inen 
ocaklllnr Muharr"mİn aya w ıle 
berabf!rlik ıryıl rını yazıyor -
lar. 

Misafir takımda bir dur • 
ı;unluk bir yorgunluk hiaa~di· 
layor buna muk bil ocak' he • 
~en .h~men her ms~da oldu· 
lı?U gıbı pek ıeri oynayor ve 
tam bir tehlike taşıyan akıa· 
lan ta~ib ediyor bir birini. 
H ~ımıyet tam l "D ocağa 
geçıyor on ltıncı dakada yi· 
ııe Muharremin ayaiıle ~kinci 
sayllarını yazan knmızı ısarıh • 
lar yirmi birinci dakikadu 
penaltıdan ve b di Mustafa w 

um ay.ğıle üçüncü ayılarını 
yazıyorlar. 

Top artık bozkurd nlııf 
ahaaınd a ayrılmayor Ye za 
. n bu duru~ _içi~de eriyor, 

nıbayet kırk barıacı dakika -
d oc k dördüncü sayı 101 
yazıyor ve oyun 4 _ 1 _ 
ocak lehine hitiyor .... 

• . B~zkurdluların dürüıt ve 
bırıncıbaftayımda gösterdikleri 
üstün oyun bizde derin ve 
hoş_ bir iz b.rakmışlardır. Da 
b ~ç- ay evvel kurulmuş bir 
kulubun Trabzon birincısi O. 
c k k rşısınd bu kad r da. 
yanması takdire değmişdir 
deken belki ikiııci veya üçün 
lÜ l< mssd Tr bzona üstün 

gel!??eleri ibtimılinıo pek kuv 
vetli olduğunu kaydetmek her 
halde doğru olur. 

HALiT MUZAFFER 

-.:.~-..N 
Trabzon icra memurluğundan 

Açık artırma ile p raya 
çevrilcc~k gayri menkulün ne 
oiduğu : 
•r.kız dönüm fındıklı~ın 64 
hi11 de_ 1 ~ b;sıeıi ve ynıe 
a~kız .donum fındıklığın 14 
hıssesı va 7 dönüm fın dıkh • 
2ın 64 hiBBede ondört hi sesi 
ve 1 dönüm fındlklığı 64 his· 
sede 1 hissesi ve hpuda 
me~ elik olup halen otl k 
hahnde ulun n gi:yrj menku 
ü.n 6~ ~ıssede 14 bisccsi ve 
bır donum tarlaınn yirmi his· 
sede. 3 hiaseai ve altı dönüm 
ç lılıgın 2o bıasede 3 hissesi 
ve altı dönüm tarlanın . . 
hiasede 3 hi11eıı. yırmı 

w G Yll enkulün bulundu 
gu cvki m b ile ı ıokağı oo 

.. Y omranıa kav ı köyünd; 
. ın t paoun mayıı 34J t "b 
ve 170 ili 177 Dolarda kayı~lı 

T akdu olunan kıymet : 
170 ııoda k yıdlı 8 C:önüm 

fındıkhkdaki bo:çlunnn biue· 
•İne 14 lira 172 noda kayıdlJ 
7 dönüm fındıklıkdaln biu(oye 
1080 kurcş ve 17 3 ı::oda kayid 
h bır dönüm fm-'ıH kdıki hiı 

eye 211 kuruş \ e 174 nod 
otlak~ kt hiss~ye. elo q kuruş 
ve 17l nod kı bır önut'I'\ t 1 
ladaki hiasey~ 15o 0 uş ve 
1~7 •Doda K yıdfa çaJılJkd • 
kı bısseyc !ta lira. ve 177 
aoda kayıdlJ 6 dönüm tarlad 
ki hisseye 750 .kuruş kıymet 
t kdir edilmiştir. 

M Artır nın yii!pıl cağıyer 
gun t 
• Tr bzoc ıcra d rresr önün 

ae 31 - 8-Q36 cuma günü 
s at 14 de 
. - işbu garimtnkulün ar· 

tarn,ıa, ŞllTtuaaıesi ı . 7 936 
tarıb_ıll en itib ren 934 · 1218 
No, ıle Tra bzen icra d iresi· 
nln mu yycn aumarasmde he 
!~eıin görebilmesi ıçin açıktir 
ılanda yazılı olanlardan fazla 
malum t alm k iıteyenler, it· 
ba ıı,taamey Ye 9S4 • 1278 
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4 Sayfa 

Fennin Enson keşfi 
KATiYEN TEHLİKESİZ 
.... .. m::m ....................................... ... 

So~uk hava dolabı da bulundu .. 
DoJabınızrla vukui muhtemel arızalar netice· 
sinde , intişar edecek sıbbata muzJr gazlar , 
gece sizi tatlı uykunuzda ansızın bastırabilir. 

ır?r- Servel Soğuk lla•a dotah,na .. bip 
.,.._ olaol1r • bu tehlilceye kartı 

bayatlannı ıiıorta eimit olurlar , 

SER\IEL So~uk hava tloloplar•, diter 
markalarda kullanılan Amonyak , Aıid Sülfüri• oe 
Aıid Karbonil ıibi zehirli 6tızlardan bıi.biıtün brıka 
ve inıan ~ücatluna l&rcbir • ~ararı dokunmayan bir nevi 
ıra: kullanmaktadır . • · 

Servel Elektirikli soğutma dolab,nın 
fevkalade . sağlamlığı ' onun kalbinde ' ) ani 
kompressöründedir . 

M.enut buz dolr plan içinde yalnız S E AV EL 
de SEKMANLI kompre11ör •ardır : Bu 
111yede hem dolabınızın ömıü uzar, hem de cereyan ıar· 
fıyatınıa büyük bir kıımını taıanuf eder ••• 

Gayet çabuk buz '1apor, iıteniltn ıoiakluk JErıceaini lulımca k~r.cliliR irı!aı c1tı ı •r • 9 •iirot Ju( celi ıolllfır. a C.) crı 
oardır; bu:lor otomatik ıurdte tedrici olarok erir, emıalinden daha tr•niı oe daha aöıteriılidir • 

UZUN VADELİ SATIŞ . . • Kataloğ ve tafsilat isteyiniz 
Trabı1>n ve Havalisi acantası : ABDULLAH SEZGİN 

Sıra mağazalar N9 118 Telf. Saatct Trabzon ... _.. 
dosya aa•araaile-memurıye • 
ti ize müracaat etmelidir. 

2 - Artar• ya iştırak için 
yukarda yazıh kıymetin yüıde 
1,5 niabettinde pey Yeya mil· 
i bir b akanın tcmiu t mek· 
tuba tevdi edilecektir. (\24 ) 

3 - ipot~k a bibi lıcak· 
hl rla diier ali adarl rıa ye 
irtifak hakkı sahiplerinin gay 
ri menkul üzerjndeki baklırtaı 
husuıile faiz v masrafa dair 
olan iddialaranı işbu ilin tari· 
binden itibaren yirmi &Ün içi• 
de evrakı üıbitclerile birlikte 
memuriyctimize bildirmeleri 
ic p eder. Aksi halde h kları 
tapu aicilie sabit olmaJıkça 
ıatıı bedelinin p yhşmaaindaa 
b riç kıhrl r . 

4 - Gösterilen ilinde ar· 
hrmay i tira.k edenler artırma 
şarta mesini okumuı ve lüz.üm 
lu malu ıııt almış ve bunlaıa 
temamen kabul etmiş ad Ye 
iti bar o lunurlar. 

5 - T yin edilen zaman· 
d gayri menkul üç def bai 
r•ldıktan sonra en çok artır aa 
ibaie edilir. Anc k artırma be 
deli muhimmen kiya:ıe':in yüz 
de yetmiş beşini bulma- veya 
s.tış isteyenin alec ğın :ile· 
h ni olan diier alacakhlH bu 
Junup t bedel bunların o gay 
ri menkul iıe temin edilrai.t 

1 cakl rının mecmuund n faz 
laya çıkmııs en çok rtırana 
ta~bhüdü baki k im k üıerc 
artırma on b,ş gün daha tı.m 
dıt v 0.11 beşinci günü ayaı 
ı att yapıJ cak artırmada , 
bedeli satcş iıteyenin alacaiı 
na rücb Dl olan dıier alacak 
lıların o ı yri m'nkul ile te 
min edilmiş alacakları mf.cuıu 
undan hzleya çıkarmak şartile 
en çok arhrana rhale edilir. 
Böyle bir bedel elde edılmcz 
ıe ihale yapılamaz. Ve ıa 
taş talebi düşer • 

6 - Gayri menkul kendis 
}ne ihale olunan kimse derhal 
nya ver!len mühlet içinde pı 
rayaı verme.:ae ihale karar 
feaholunarak kendi•inden ev 
vel en 1ükıuk teklifto buluDIQ 

Gayri menkul satış 
Mahallesi 
kasımaga 

Şokağl 
lezgi 

nı.bamamı 
fabrıka 

Nevi• 
üstü ardiye altında 
üç mağaza 
150 m.mu. arsa 
(ba~nıa fabrıkau 
areası 4 dıvar) 

yenı mahalle merd iveıJi 1 o4 m, mu, arsa 
» hane 

iskendt·rpaşa 
iskenderpa ~a 

)) 

presopolo 44 m.mu. arsa 
pertevllaşa hane 

artırması 
M.N. 
96,97 
98,99 
80,91 

484 
53 
60 
28 
166 

K.l\1uhammenesi T. 
2500 mubadıl 

150 

360 
4o 

350 
15 

f ooo 

ermeni 

rus 
ernıcni 

mubadıl 
)) 

)) 

ay vasıl 
muhıthn 
ayafılbo ç0mlekc1 loo m.mu, arsanın 

864 sehımde 350 sehmı) 135 15 
75 
So 
5o 

)) ayafılbo 1 oo m,nıu 1 arsa 269 
tuzlu çr-grne ı tatyos harap hane 212 

eı nıenı 

ruubudıl 

ıskenderpaşa zağın o1 121 m.m, arsa 549.550,551 
DEFTERDARLIKTAN 

)) 

ermenı 

• • 
Yukarda evsafı y zıh gayri meokulitıo mül"iyetleri pefİD para İl• satılmak 
çıkarılmıştır. talip olanların yüzde yedibuçuk dirozitolarile birlikde 13- 1-936 

Dzere artırmaya 
pcz;utcai güııü 

1-4 sıııt ondörtte ~'!fterdarlıkt toplanacak komisyoııa muracaatları. 
kimse i Ietaiiş oldu2°u bedelle m 
almağ razı elu"sa ona , razı ~d'iııli!J.!J"'d~~ 
olmaz vey bulunmazsa hemen t ~~~~ 

mantoluklar geldi ou eş gün müddetle arhrm 
ya çtk rılıp en çok rtırana 
ihlleedllir. ıki ib le ar ıındak 
ki fo!k ve geçen fÜnler için 
yüzde 5 ten hesap ofu'9 c k 
faiz ve diier zararlar ayrıca 
bükme hacet kalmakaızln me 
muriyctimiıce 1 ctd:n tahsil 
o!unur. M dde ( 133 ) 

Yukarıda gösteıle 31 ·8 936 
tarihinde Trabzoıı •cra memo 
rluğu onasinda ışbu ilin ve 
1tösterilen artırma artn mesi 
dairesinde ı:ıtil cıği ilin olu· 
nur . 

Satınalma 
Komisyonundan : 

Sarıkamıı haataaeıinin kor 
techizat enbarmdsn •lmış ol• 
duiu eşyal&r mukabil 1- IJ 
935 tarib ve 192205 ve 192206 
nolu iki kıta ayniyat tesellüm 
makbuzu anbarda zayie tıira· 
mııdır zayi olan ayniyatların 1 
hlikaıü olmadıiı ilAn oluaur. 

Yeni 

ARİS 

,. 
~ 
~ 
~ 

Bayan, Bay Terzi mek-t 
trpleri mezunu 

~ 
~ AZMITERAKKI 

Tüccar terzi. t 
~ 

Kunduracılar caddesi ,,. 
~ 70-?:l ~ 

~ 1'* Haıian ve Ahmet Trakya ~ 
~ ~ 
~~~~*~t4- ~4~~~~~~ 


