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Fındık 
Müstahsilleri 1 

Birleşiniz ve bir ban-
ka kurunuz. mah-
sülünüzü korumak 
durumunuzu kurtar-
mak. borçtan kurtu-
larak feraha çıkmak 
için yapacağınız ilk 
ve son iş buour ... 
şu dakikada hepiniz az çok 

yardıma nıuhtnç bir durumdasınız 
1' uıdık toplamak ve toplatmak , 
harmanlatmak, çuvallamak. pazara 
indirmek ve satmak ; l ntnn dil. -
şQnoeniz bu t, ler Ozerinde toplan-
IDaK.tadır • Ve hakikaten, canla 
batla dtışnnooeğinlz en Gnemll işi 
nlz de budur \C bu olmalıdır . 

Sizin üzln ve önemli dilşün -
ceniz ve i iniz yalnız lm mev::;i-" .,. me de mUnha ır deği.clir • hilgııı, 
ilglll, iş bilir, i gUder, i,l.ıc, men-
faatine sahip bir mil ·tah ıl i~·in 
Yılıa her ayında, yapılacak i-: yok 
degll çoktur . Her ::e~ den unce 
fındık bah~elerlni hudayi nabil-
llkten kurtarmak , sahipti bahçe 
haline sokmak , ne verir ve ne 
gelh'se al.lalı uereket ver~in , de-
mekten, yani tenbeliikten vaz~e
ÇeJ'ek mllnıknn oıduğu kadar ~'Ok, 
olgun ve doldun mıuısul almak 
içla ~lerde ıereken faalliyel· 
lerl ~ek ve gereken hiçbir 
M..-n aert u•DWD.1k luwı· 
•• Raa.ulll 111, M1IJOtUlll, 1JUn.. 
ima ootmıu. vefOIUllUS hiçbirini 
yapmıyorsünuZ • .l\.imlnlı meydan 
buidutunuz zaman at bulanıı-yor, 
ktmın·ı meydanın da abnda kıyme 
tlnl ölçOp blcemiyorı;uııuz. ::>izin 
için meydan bahçeleriniz ve at 
da her zaman paralı olw,.unuzdur. 
1' ındık bahçelerinin ne gibi lıiz· 
nıetlerl. owuaunu bu sııtunlaıda 
IDlataeak ~ Her mflstah::tilin 
bu itleri bUmesl Y9 Japnıası ilk 
Vazifesldlr. .l' ındık bahçeleri son· 
babudan fındık toplama mevsl-
Dılne kadar tıWnet ister. Meşhur 
bir ata ao vardır: lıakarsan bağ, 
bakrnaıAAo ~ olur, derle~ . Çok 
bahçelerimiz çoktan bahçelik.ten 
çıkmıştır 1 

Gerek senenin her a) ıoda 
bahçelerimizin imarı ıa çalı,nıak. 
ve gerek işte toplayacağı.uz malı· 
ıuınnnzn değer Jiamuı satmak ' 
malınızı kotumak, kendinizi ferıv 
ha çıkarmak, borçtan harçtan 
aman ve zaman bularak elloızı 
başınıza d\:!ğdl.ı.-ebilnıek i~ın yapa-
C.ığlnız tek bir ı,. \ardır: Lir ara-
ya aıelerck, kıınu~arak, anlaşar~k, 
birleşerek hepinWn menlaauııc 
"YIWl olan bir ( rındık müstaıı
lillerl bankası ) kurmak l 

lsu i;fle nettada&r evetler;:,eniz 
darlıktan, yoksulluluan oıtadr tez 
kurtulursunuz . 

işin Onenıl meydandadır, omuz 
ailklp nemela&ını d e m e e e h iç 
lelıııeı 1 
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j- -, U İLL -RiNDE 
KazaJZdığımız ikinci Erzurum Demiryolu 
Çana.kka1ezaf erinziz Yer yer faaliyet başladı .. 

1 münasebetile .. 

Üçilncii Umumi Müfettiş T. Uzere: 
K. A1"türlt 

Ankıı a 21-7-9Jv: Büyük m:ıli muzaffeı iyeti ben de size muhabbetle 
tebrik ederim. 

B.tvebl 
lsm l lnônti 

Son büyuk s ' , a ;i Çanakkalv mu;r.a' ıiye 'ndl:n dol yı bG 
yü ü Atatll kumiıı.c ve yüc~ Başl)akanı nır. 1 met lnonün () > 
h, Jkının eye c.ınla dopdolu duyg l :u ını tınış ım . 

Lu llfa:a c \. pi ını za ı . l 1 •. ıne \ ' mesaı .l k d ' 
vanm t }; 1 ımı a 1 ~ti lnı kl aııtiya ım. 'r uks K 

yaı.dı ı ı ·.er iki em :n bütün Vı!ayetinize ye ı~t· im • 
Üı; ır.cJ U 
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ispanyada dahili harp devam ediyor 
Ası General lıükumele ait biitıin s~lahiyetleri üzerine almış / 

Ankara • l,,panyadn dahili harp tikrara mani olan fıy1.7. ve it ıı d l· 
devam clmck.cdir. Hükümete sadık galan içinde çalkan ctt 

1 
tal m-

harp gemile i dün c •uta) ı, tayyare- dadır. ... 

F · ııı mı ( Hu ı ;i ) Erzummun A:;ık 
<ip· l.ıı' .. cU W' ııl 11. bulunmıık' <•ı. 

1 r >r 1\ \'(> 150 bin liralık h>1>ı.1' 

1 ' 1 1 
J 111,, 

emahta da faaliyet başladı 
Erz ·r n ( Hu,.u-:i ) F 

caııa do.,ru ınulrknl .ı i 

lran nsif yolunda 
inşaat faali~ etleri ... 

Erzurum içinde parke yoı 
Erzurum ( Husu i J 1 nn T an;it yolunun Erzurum hrı içind n •.; n 

yd parçll8J pa.ake olarak yapı c ıırnr. Bu parke için Erzurunı c varında 
elveri"şl: siyah ltrani~ bir t ş c .,ı •. dı · ki b~ndan Ltifade ~d·1 c • i ·. 

lerde, melilla \!e c.!utuyı bombar- __________ ....., ___ .:.., ____ , --------------------------
dum. n etmişle di~. Dahiliye nazın 

.hOJulaıete aadalc kuvvetlerin vuiye-
füaJe 4lcrii mOJ;m ~ ulih bulmUf 
olduğunu bildif'talttir. Hanyadaa ve-
rilen bir habere göre asi General 
Molano BufQlta HitkOmete ait bütün 
srlalıiyetleri Gze.·ine almı~ bir komi-
te te;jkil etmiştir. Komite yakında 
ecnebi memleketlere mümessiller 
rönderecaktir. HillcGmet kuvvetleri· 
nin üç koldan sa •• ko a yürümekte 
oldugu Ba .. lond n \ c haı biye nazı. r-
nın asil rm mu:.avcmı.al ini kırmak 

mak .adiyle > apılac.ık taaı-ruza ait 
ıoo tertibab almak bre madrit fİ· 
mal c phe ine gittigi madritten bildi-
rilmektedir. bpanyanın vaziyetinden 
ve orada cuyan ~tmekte olan va -
kayiin muhtemel akislerinden baba 
eden taya ruetemi bu başiu mfl. 
cadelenin IODU ne olursa ol .. un Is . 
panyanın uzun mudd t da ıili n:gak 
içinde k l.c1., nı .c. tulu si) asi is-

Boğaz--
lngiliz Hariciye Nazırı Dışbakammız 

Dostane telgraflar teati edildi 
Arasında 

1 • 1 

~LEKLER 
Posta kutuları 
Posta pulları .. 

Okurlarınuzdan birinin şu 
dileğini ya ıyoruz : Bu oku -
rumuz dıyor ki : Posta iJa -
resi. hallca hır.mel ve kolay -
/ık olsun diye şehrin bazi ger 
/erine poSta kutuları atılmış 
tır. ışin buraya kadar olan 
kısmı çok iyi ve teşekküre 
layıktır. Fakat hu posta ku -
tularından nekadar isti/ade 
temin edilmektedir, veyahut 
daha dojru;,u bunlardan ni -
çin matlup oltın istif ~de !e -
mın edilemiyor, bu cı eit de 
dikkate almak f a!J daiı olur 
sanırım : 

Posta kutularına me/...tup 
atmak istiycnler posta pulu 
bulamamak ııbi bir müşkülle 
karşılaşıyorlar . Pul almak 

Ankara - Boğazlar muka-
v :lenamesinin imzası müna~ -
betile lngiltere hariciye nazırı 
B. Eden lıaricige vekilimiz 
Dr. Teı•fik Rtiştü Arasa aşa. 
;ıtlalci telgraf i göndermiştir. 
Ekselans Dr. T. R. Aras 
Tnrkiye hariciye vekili 

Motrödeki Türk lıeg.ı; mıı· 
ralaluı6ının hııtti lıaralc.tinin 
hu derece ıeniş hir ölç:ide yar-
dmı ettiği mes'ut bir netice 
teşkil eyleyen boğazlar lıak -
kındaki yeni mukavılenamenin 
akdi esnasında hiı ettiğim b·ı
gük memnuniyeti ekselansımı
za bildirmeyi kendime bir va-
zife telakkı eder ve bu hadi. 
senin memleket/erimiz arasın
da geni bir dostluk ve sıkı 
bir işberligi devresinin boşlan 
gıçı teşkil egliyeceği hakkın • 
da kalbi unut/erimi arz egle-
rım. 
= 
için pGs I· ı ye gıtı ıek la -
zımgeliyoı, halbuki oraga luı
dar gittikten sonra artık pos-
ta kutusuna lüzum kalnıas 
tabii .. 

Demek oluyor ki hal "m 
istif ad im mn için a 
kutularının yu .ı u a p sta 
pulu da bulundurmak ve sat-
tırmak la zmdır. Posta idare-
sinden halka kolaylık namı • 
na bu önemiz noksanın da 
temam/anmasını dıleriz, 

lıte olcuruma~ mııtal•a
ıı ve dileji buratla bitiyor., 

Harici vekilimiz D. Tlv-
filc Rüştü Aras B. Edene şu 
suretle telgraf vermişti,.., 

Ekselans O Anthony 
Eden İngiltere hariciye 

nazın Londra 
Sir Percylo Raine avdet 

edet etmez Ekselansınızın çok 
nazile telgrafini bana bildirdi 
bu nazile Jilckateserinden derin 
surette mitelıassis olarak Ek-
selansınıza en hararetli iesek-
kürlerimi bildirmegi kendime 
bir vazife telakki ederim mont-
röuksde birleşik Kraliyetin 
muhterem de/eğeleri ile idame 
etmekle şeref duyduğum çahş
ma birliği memleket/erimiz a-
rasında carı samimi do tluk 
'lıe memleket /erimizin daimi in-

kişafi için kı 'JTn tli b ·r relıi -
nedir Türkiy b ·ıy ık Britam·a 
siyasetinde a ılan yeni devre -
nin hizlerce p k aziz olan sulh . . . , , 
eserı ıçın ÇOK mesut olacağı-
na /cani bulunmaktayım. Ek -
selaruınız larafmdarı bu dere-
ce dostane l>ir surette izlıar 
edilen- ümit hakkında Ekse -
lansınızla tamamen hemfikir 
oldu unu beyan eder 'lle en 
samimi hissiJati ve/ ak<iranemi 
arz eylerim . 
Dr. Tevfik Rüştü Aras -----·----'.3 

Bay Şefkati 
G ım işane midJ.eiumıımisi 

bay Şef kati izinli olarak 
şehrimize gelmiştir. 

Şarbon hastalığı var: 
Hasta hayvan etlerinden s kınınız .. 

Belediye Riyasetinden: 
Aı;aso ga mahallesinde bir şahsrn kestipi lıa ta bir hal)1.' n 

e ini ıl r na satmak suretile alt1 ki inin ( 
i yakalanmalarına sebeb · t' • ·; i b 
s nın ço ağır ve tehlikeli bir lıald l ul ı .J ~ 
nar mahallesinden kuru Meh lı "' 
bir şalmn kestiği hasta bir l y an , u 
anlaşılmıştır. 

,. w 

aı er 
atlı0 ı 

Şarbon lıastalığ1, hasta hn !Van lr rı eli "'e 
kanile temasa g.Jm k ~ur tife /~sanla ı.ı • .ı r rı / n halk n /uç 
bir taraf dan boy le ş ıphel~ . hır ha!Jvan elını almamaları ve 
ha!J'Oanları hastalananların ışı zabıtaya ve belediyeye ve baytar 
m!idürl ıjüne malumat wrmıleri liizümü umumun sağlığı na· 
mına önemle lldn olunw_r. 1 ~ 4 

, 
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1 
RECEP PEKER 

Öte hraftan Fr nsada 
deTlet id res:ndc iıtikr rı te· 
mıo edici hükumet de korula· 
miyar. Fransız.hır bundan şi: 
kayctcidir. Görü~leri ileti Fr 
n ız devlet ad•ml•m rıt ında 
bu ebeblere otorite devi tine 
doiru meyiller b lirmistir • 
Bir Y adan da, kıım n de ta· 
klitc lik yüzünden Al n ve 
it lyadalı:i gibi f .. ş·zme, 0 • 

yo:ı l ıoıy.al"zme Çr lan bir ku · 
rum Y pıl.yor: F r nıi tler. Bir 
çok sabık muhzrib1eri sinesi· 
ne lan Franı'stlerin bugün 
otuz, kırk bine var üyesi 
•ardır. Buoun üyeleri, İt lyan· 
ların kara, Alm nfarın k hve· 
rengi i?'Ömlek giymeleri gibi 
F 1 ı:.aı.zların kendi retı gi olan 
mavı renkte gömlf'k giyiyor· 
l~r'. ~~ Frans'st gurupu ela· 
ııyınışı ve b rekcti itibarile 
hşııt italy nlara ve bitlerci 

imanlar beıızemekte ve mem 
ltketin içınde y yılmaia ça-
lışmakt dır. 

Büyük küçük başka dev· 
Jetlerde de buna benzer ta-k· 
litci hareketlerin peşinde ko· 

an gurublara raatgelinir. H • 
reketlerdeki benzerlık insan 
rublarıodaki taklit duygusu· 
nua bir neticesidir. 

Düny2ın:ı heryeıindeki ön, 
P rlak fikirleri, k ba taldid 
şeklinde değil, kendi uluıu · 
nun husus;yetJerine uygun bir 
şclulc!e dm2k, ulusun ı de 
meı:fa ti ikt:usıudan değil, y 
nı zamanda insanhk v;:zifeai· 
djr de. 
Sınıf iht,Jah ka.ışı:sında 

bizim vaziyet.imiz · 
Sıuıf ıhtılaliai. sınıf ihtilali· 

ain ksülameli ol n tipleri 
söyledikten ıonaa, bunla.a Üs· 
tüne bi.zim r. jim 'mizdeki .nok· 
tai n zar 1 rı da kı c ani t· 
mak iıterim: 

Türkıye Cumuriycti h Jkcı 
bir varlıktır. Türkıye Cumuri. 
yetinin güttüğü ıı;ı politaka 
dzgiluı~c!t.n hal çalığı ıl söy 
lememın ıcbcbı, ıınıf ıhtııali 
karşı ı da bızim v zıyettmızin 
ne oldugunu göstermek içın· 
dır. Dıger vasıflar aın 51 gel 
aıkçe yerli yerinae karşıJsş· 
tırahp ıöylencckt.ır. Bız b lk· 
çıyız. haı çı rlemc:k, ulus için 
de h c bır ,imtıy ı ve ustün· 
lük tanımayan ve her ferdini 
öte i d r hak ve şeref 1 • 

hibı H)'an, ckonomık al~nd 
b . . t a 
maıo e ıoe , i ç yı patron 

p tıonu ışçiye a:ı.hı. ü u de· 
cek, müıtehliki müst bıılın e· 
li oe düşürecek vaz ydJ ·re mü· 

ade etmiyen bir vnrhk de· 
mektir. Bu v&ılık, bütün bu 
unsurları miiaavi hı:. da ve .:: ,..e. 
refde h:r h~k yıiını bnır, 8 • 

rahmnda bir t kım fa klar 
varsa bunu h y t n ic bı, i 
bölümünün bir zıuureti sayar. 
Halkcı zıhniye\ ulusu hirbi· 
rinden ayrdmaz bir bütün 0 • 

luak k bul eder. Ot un için· 
de herhangi bir zümre} i kendi 
inden b1ışkalaı 1aa k '"' .. ~-• • -. USı.UD 

olmak ıddıaıile b rekct ettir 
mez. Çünkü böyle bir h re· 
ket yolu, ulus deneu bü ük 

l. ül.. y \'ar 1i1Dln c 1 crını Hdo nl .. 
yııta değil, yaıayı ta da bi 
~1riA .,,. o fret du1 ı ıi~ 

Ankar - Loı n muahe 
deainia yıl dönümü münuebe 
tile gelen Vı:l vatnnd şiarın 
y::ksek heyecımaı bildiren )'• 
zıl rdıan At Türk çok müte 
huııs olmuılnr e teşekkürle 
lerini iblağ anııdolu ; janııoı 
memur etmişlerdir . 

Ani'.: r - Loun muebede 
a.inin i zaliadığıcı yıl dönümü 
r:oün:-s'!betilc düo ebrimiz 
hıJkeviode bir tören yapılmıt 
ve İımet inönünün broılkevine 

rmai n edilen fo•ogr fl rı 
da er simle tahk edılmi tir, 
Gümüş marleı.J, .. ri 
üzermde tetk ık t 
Ankar - M den mühen 

di lcrio:n Gümüş nede f'&ki 
gümüş madnleri üzerinde yap 
makta o\du1darı tetkikat iler 
}emiş ye madende ehemmiyet 
li ameliyeler y~ pılmııtar . 

6elibolu yanın adasında 
Ankara - Ç1'!na1'kalede 

bulun n fırka kumandanı ıeli 
bolu yarım adasında ki irııiliı 
Fran11z Alman ve Türk me 
zarhkl&noa birer çelenk oy 
muıtur . 

ayırır ve birbirlerile boiu ma 
mağa ııevkeder. 

Bi.zim btıılkçı vasıfımız sınıf 
mücadelesini ysratan doktrin· 
lerin tamamı bmamına z,ddı· 

nadır. Sınıf müc~deleıiai no 
latırkeo görmüştuk ki, o bnn 
gi ınırıo içinde o!ursa olsun 
prolatarya hareketinin mttn· 
aupları rıısında birlık oldu· 
ğuou k bu1 eder, onun dışın· 
dı olanları düşm o ı y r. Si· 
zim t nıd1iımız müc dele ulu· 
ıao billü11 kuvvetlerini, dı r. 
dan a ldıranlar k ışı kull L. 

m ktır. Yoksa ulusun ıçeriaio· 
de herhangi bir mtf ve mu· 
lck faıkı gözeterek ' birini öte· 
kine 'ıurdtraıak bizim preoıip 
lerimize uymaz • 
Türk inkılabı, tesirle! i 
bakımından evrenseldir 

Tür ioklja'lınıo, on kıy· 

met vermek bakımında.o her· 
ke in anlama 1 Ji.zım gelen bir 
huausiyetinide teb ruz ettir· 
mck gerektir: 

Türk inkılabı dünyanın bir 
köşesinde kendi keadıne olup 
bitiveren btr hadise değıldir. 

Bu inkılib, u'usal, yasal 
ve ekonomik yaıayııın derin 
lıklcrinde ve bütün düoy .a· 
rayıcı ve okuyucuhirının üıe· 
rinde durm sı gere en, bir bil 
yu" badi!edir. Türk inkılib 1 
tesirleri kendi doğJuğu yeı· 
yüzü köıeaine mı hıur kahı 
cak bir vaka deiildir. Bunu 
bır kıs cümle ile ifad~ ede· 
bıliriz: Türk in ılibı evr n el· 
d r. 

Ş 'mdi bir kaç yönden bu 
sözüme ionadmcı örnekler;ve 
reyim: Öace cığr fy bakı· 
mından cvıenıcldir; bi:.' İn· 
kilabımız bugün Tür ·iyenin 
buluodu~u coğr fy p rçc;1·n· 
daa dciil de cenub Afrıh uı· 
da veya i ık ndio vyad.'! ol 
yd1 1 bu inkılabın verd·-, lleti-
celer, dünyanın y fayı ve n• 
layışı üzerindo bugüo v!!pma 
kta olduğu büyük tesiri y • 
p m zdı, 

rk~' r 

(YENIYOl) 

BoğJzlar mu kavc lPsinin 
imzası münasebetile 

t"ati ed ılen tel yaztJarı .. 
Ankara - Boğul r mu 

k•veletiııio ic:ız:uıı münasebeti 
le Mootröde elde edilmiş o n 
bu munffakıyetli neticeden 
do\ayı İran Şehin ıtbi Ala H. 
ila At Türk yine bu mün se 
betle Y11iosln'y ırak Efgın 
b şk nlarile İsmet İoönü ve 
Sovyetler bir lığı Anr k• bü · 
yük elçis:i karah n ile dış iş

leri bakan vekili Şükrü SaTaç 
oğlu arasında tebrik ve te ek 
kür lelgr.afl ra tf::atı edıJmiştir. 

C mıhı tuz tabrikas-11111 
aç1 lm1 tö reni 

Ackar - Güm ük ve ın 
his ri r baka rıı Aıi R "o t r 
h 11 n ıımırd. c m lb duzlı s n 
d yP-nı V• p ıl ;ı •• ce dnz. fa h· 
ri~~ uın ve bir mü sse elerin 
ve işçilere m-bıun binal mı 
mekteb•o hastanenin ç•lmo 
törenıni yapmıştır. 

Kaldırım 
sefası 
Bılmem b.er yHdc böyle 

midir ? .. Bilmem hn ilde 
kaldanmd yan gelip ya IRD· 

ma • aiiarayı teleırdirip gelen 
k bveyi yudum yudum iç.erek 
gelıp geçenin seyrine dalıp 

rahatsız etmek ve güy keyıf 

çatmo.:k adeta ver mıdır ? . 
Beoım anlayışım, benim 

görüşümle bu ykırı diyece • 
~ım hareket yaln11 bizde gös 
terir kendını . 

Ani yq:auyorum • Eğer bu 
hareketım z KÜnüıı ü.s.tun b 
reti içınde bun.al n vücudu· 
muzu bır parça erıletmek , 
r b t bır Dcfcs unak ibtıy • 
c na D doguyoısa m !esef 

l ırıml ru ne aerın bır 

ruzgfır ne cıe r•hr.t bır ndea 
verebilecek temız b va v rdır. 

Orada y n gclıp ıüya 

keyif çatmamaun yapac .. aı iş 

aacak.,ueodımıze ııbbi zar rl r 
yermek. ıüziiıD m ıı. ve 
ıubc)'et delıce b ı l rımız al · 
taııa kal o gelıp ıeçcalcri 
üzwekteD in rettır • 

Daha soar k ldmmlar 
iskt m e atıp oturmak iç n 
deiıl )Ürümek içın y pılmııtır. 

Orada otu· up aten dar 
kaldırımı t yıce k p.almak hem 
yayal rın bakına tecavüz et· 
mek btm de bir paı ça düıü · 
aüuek gelip geçen otomobıl· 
leıuı kaıa.roıgı oinlcı ce mik· 
ıo . u, p.ahil teadiüs etmclf, 
k hveye GOJao türiü mıkrobu 

ıocye iodırmek def:ılmıdıı? 
bu böyle olunca hem kendıle.

rinın hem de gelip ıeçeıılerin 

ı .ğ.ıiı nhatı üıerınde fena te it 
y p o bu h rekt. te bir 1011 

~erit esı ic:c: ıi . 

Geıe~ır f k t ne Yi: Zlldd 
bj ço·J ıııuı.cıa )er etwış, 
o ım ~ t •• : atdt t ; tcı ırle 

ce')ırl ış ı;o ille h &öl l'i:• v r· 
d&r \i c ış.n iı.ua tdaha burııaı 

dır J te • 
Ne olur h .. p te:s e , yua • 

1 ae;~U uır p .... ç d kendi 
af .. wız 1 tsc:ndi götüşümüıle 

dt>~l U)U caradt;ll, egnyı <ioaru 
dan yırabılıı:k k.cıadi ir de· 
mızl ~utktt etaıcyi ö6ruıı,k. 

. . -- ~. 
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1 
U Gör üm 1 

( 
Edebi Büyük Roman 

Yn: Durmuı f ü .. kmen oğla' 
\._ (43) J 

3 
Yıldızdan SedadB .. 

Dün hcılcmın evinde aE'nin 
le gcçirdığı'm bir kaç •acl ba 
na bir buçrık aeneye yokla • 
ş 'Jn avrılıgım z·n bütün acıla 
rını u nutturdu, Bu mesut da 
kıkoları hcıyalimcle bir kene 
d ha. yafatmak ıcın sonu . 
bu mektubu yazıyorum • 

Hala.mm C:Vin girerk..,11 
rıe d:;rin bir heyf.'ccın içind..? 
olduğumu •ana anlatamr.m. 
Hepıcannımı belli etmemek 
için nefes nlmahtan, dudakla 
Tımt "'ip töz jöylc melıten 
korku)ordum. Seni bir .za • 
man k~· ş·mda bir karaltı 

gibi gördüm. Gözlerimi yüzü 
ne kaldırmaya ceaaret ede•· 
miyordum·. Göz jÖ:z.e gelir•• 
•ek kendimi Z'1ptedemf'mek • 
tt"n, hiçkıra hit;h.ıra oflamak 
tan b.or kuyortium. 

ba bir •ene icinde rıe/:u· • 
dar deiiımiı• ."n Sedat. Çela· 
reni evvelkind~m cok cıoha • 
manıdar ve güzel, ,öz.ferini 
çok da h er , çok derin gö rdüın 
yan.mızda b"§knları ulcluı,a 

için açık ko~uşc mı) orciuk. 
Faka« zahiTen be ıka şeyler· 
den bahıdtr6ın laaldtı tütün 
ı•hraplarını 1 teredc.'ütlerini 
ümidterini anlatıyordun. Baı. 
katarına manaıu: 11ı&i 11örü 4 

ne •ı bu •özleri ben bütün ra· 
humla anla> or, hıt; dinle mi 
yor gibi joıündusum halde 
karımda ıçioı ıçin agla>ora'am 
.ıl'lılcnı benim ıpn gucendırdın 
Sedat ? benım lf ın mı bir 
buçuk senedır ycaııu:lıh ve 
ıatırap ıçinde ke,.dıni heuik 
edıyoraan ? Ahdı~nı, yemini· 
mi 111.ayo.rak t krar ıdıyo -
rum : bıitcin hayatımı benim 
İf ın döhöl.ın bu iÖ•)'aflarını 
kurutmaea,ocnim ıçin çektiftn 
açıları din dır m"11e, benim için 
kaybcttıııın saaderı gönül •ci· 
kü.uni, aıle anacteıını iad•Y• 
oakfcdecetJım. Seaot bu acı 

aun&eri, gôrecck•:n, •ana ne 
kadu çabuk unutturacatım 

bir ~ün aend4n ayrılmayat:a· 
ıım. Çocukionmııın ara•ın 

da 61!.f lT~Ct:Bımız. mc ut ıün· 
terde ba z.amanın ı•tırap ve 
ilmlcıaız.İık clolu hatıralarını 
andıllca •aactdimiz.in daha. 
z.iycıde luymcstini bilece,i:ı. 

bırbırımız.ı daha çok aevece • 
11iz. Sedot. 

Diıra aana neler •6/leme/c 
iateyordur.-. Fakat ak•ı tali 
bız.ı bir '~a luka yalnız. bırak· 
madı. okadar hı akıam mu 
hakkak tıyatı oya gelmeni bı 

• [3 rıcaya meyden bulamadım 
buna ka[lıt parçaşımı yaza. . 
rCJk 11ıztıce ıapkonm rçme 
otmak mecburıyetinde kal • 
dım. Halc.m ıenı tefibı etmek 
için a1011ı ındı • i uaRıt odada 
yalm:z. kaldım. o zaman gay• 
rı rhtıyari göz.lerımden yaılc.r 

boıı.ındı. J:."uet Sedılt bu kü • 
pik mülakat bana bır buçuk 
ae.nelik ayrılıfıın acılarını 

unutturdu, Fakat ırenden .hiı 

ıUuiydim uar Ak,am niçin 
tiyotroycı ~tf ıelc.lın ? 

36 
Sedat fııhakıka tiy"troya 

İspanyada dahıli 
muharebe devam 

etmekte . 
Aakara ispanyadaki 

dahili muharebe dev•ın etmek 
tedir. Pariatea l i d ıildı i ae 
göre bu mücadelenin beyael 
milel bir ta"ı• "kıülameller 
haııl etmeair-dea endişe edil 
mektedir. Bütün deTleber teb 
ıtlartoın hay:.tlHlnı t~mia içi• 
uiraımaktadırlar. ;Fransız ka 
b.neıi ııpıoyay~ ıilib ihracını 

y.u k etm:ye karar Termiıtir. 
Yalo,z ticaret hyyarelerinia •h 
a-:ah •erb~ıt bıralulmakt•dır. 
35 k•ş ilk ılim kaf ı~si 

doğıı illerimizde •• 
Ack ra - Alm n ve Çe 

kost vak üciciverııteleri Ye Ji 
ae ıon I\'' f t ltıbelerinden o 
tuz · eşkıı ı t.k bir ilıim kafıle 
ıı Türk ve Alman docentleri 
riıı ııezaretir:ıde doiu il!erim'z 
de bir ıeyah.t yapmaktadırlar. 

lnglliz. Mısır mu:ıhedesi 
~bkara - · .Mııır Te inıiliı. 

murahhasları düa kabarede 
İngiliz, mııar mua.bedcıinio aı 

kcri hükumleri üzerinde muta 
bık kalnııılaıdar. M sudaki in 
g :li.z kunetleri mevcudu oa 

bini geçmemek üzre kanal 
mıntaka11nda toplanacak Te 
yirmi scae müddetle burada 
kal.cadır. Bu müddetin ao 
11unda Mııır kuvvetleri mezkür 
mıntakayı müdafaaya kabjliyo=t 
iÖıterdiit takdırde iııiliz kur 
vetJeri çekHect!ktir. 

Dıploma alan 
ustabaşılarımız 

Anlıtara - Söryet Ruayacia 
meaıucat ıaoayii talıaiJ edea 
( 69 ) mübendıı •e usta bı ıı 
mıııa moıkov•da törenle dip 
loma vürı1mııtir. 

11eç ~itmi,.tı fünlui biçarenın 
para•ı )Oldu. Yılmaz.ın llfM 
cıcru,&ı oıu• Lirayı daha po• 
tcıdııta c.ılmamııtı. buna bu •ca 
Git• imlld11 da yokta. 

Sedat Oi'c'.me lta.tiar falcırli 
it hayotın •lim bir z:arutrdİ 
ol.arak teıa.:ı~i ~tmiıti. folcat 
bu 11ece onu bir diııman 11ibi 
ıördci o• lıaloi ıtJı oıara• 

lıınl• dalda. 
Yıld,z.ı doya doya ıörmelı 

fırao.tmı oir koç ltuıuı ıibc 

aef iL bir para: yiuünden lca 
çırmak ı•nf adamda fırkin 

oır yet• ue "i•yan uyandırı • 
yorcJu .. bcıhuıu• • Yıldızın ona 
m•rak etmHı yahut bu har•· 
Jcetını lıayıt•ız.tıia atletmui 
ılatuncdı de uardı, Yeıa •• 
ümıdnz.lık uzece bifare Sed.a 
dı fena oır h:uekete uolretti 
Y ,/dız:an yadık.ciri o/an ) ü..z:i· 
liü oırk ':ltf ıırc.ı mukabilinde 
bır ıhiıyar İl. ,dana t•• hin et· 
m.:k m:.:oan ıyetinde llaldı. 

Bu a-ecedea itibaren Sıdoı 

'f ıı yenı bar az.ap ,,,. yor 

BU·••"" deurui baıladl. bi~a. 
r~ l1td,~ /lalden anlamıyor, 
her ı y.ıu oya wıttiği il ce ... 
d.:am O/'t;;Qa oau.ı.nmaamı İ•t• 

yordu, G .. ı i kız.ı elektrikle • 
rin par lnk ~ıya•ı :İfind• bir 
Jtoi •ac.t korıı•tndcı 11örmelc 
.. dut için büyük bir aaadetıi 
F.ıkat i'""f edam ba ıoadeıi 
hemen hımeu hayati lıaha11 
na luı~.:mıyordu. 

- Arl&a11 oar -

--
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Birer senehk icar artırnıası 
Belediye eocürneninden: 

1 - Meydan alt ko!d ı sr ç:t üzerıade 236 r o la düklri• 
2 - Mezbı.ba baiı ·ukb.ae 
3 - s ·ae•• biDHI nkHnda 271 ~O la düklria 
4 - Ayafilho cadciu:ade 28 ao la bıae . . . 
S - Meydan cadduinde i'Dçler iurat-uııaa ıııahadekı 17 
•o.la bina 
6 _ • .biaHJ::!ltındıki 17aola )ıbi•za 
7 - • • 200, 202 ııo,la mai•z• 
8 - Eı;aluia 3; ro lu i'1bınlra1~11n İfgdiadeki biaa 
9 - • al1111da 32 ao la mai•z• 
1 • ·>2 
O- • " - " • 

11- Ça.:lekci c•dde1inde 16 .aola dükkia 
12- Meade•ekte ı 110,lu lıirrır oda . . . 

Yu~arda •er.i i erı ynı ' ı beledıye akıııratı ili bar•r HDelık ıcır 
lau oa l:tet ,ea m&ddrtle tekrar •çı\c art.ırma~a. 1 OiıaldaiaDdaa 
iatelıdileria tem 'nah a:uvakkata makbuzlar;le ôulılrda 3 l temmuz 
936 ca•• ıOnü ... t 15 de ıncüme11e curıcaıtl•: 1. 3- 4 

Tamirat eksiltmesi 
Kars ~.:tf ıa mü dür üğiinden 
ı - Kaıa hüku:nd ~o;ı;ıada J•P lıcak ( 4980,lS) laarlılıc 

••irat •e•k ekıiltm'!ye çık11rılmı1br. 
2 - Ekailtme Jo 7 - 936 t"rilliae miiaadıf puıenlte ı&aü 

••at 14 de kara aafıa mlidlirJtlili odaaıada toplcaacak komia· 
Joaca Jap•lacakt.r. . 

3 - Ma•akkat temiaat ( ;, 15 ) brachr • 
4 - /tteldileria nafıa mü -'ürJ6iO • hliyet aameaiai haiz olat 

rak •• munldc t temia.tlar1aı mal aaadıi••• J•brarak ba ••· 
atta ko•i•1011a •aracaatlan il• ola•ar 2 - 4 

Çam odunu münakasası 
A"keri satıJalma komisvonu reisliğinden 
Erıaram •nıh hkem me•ki ilıti1•cı iç•• bir miJ7oa ki o çam 

oclua lıapala zarf aaulile •aaalrı aaya k oıamaıtar • ISaaua 
( Soo,ooo ) kilo ku u. çam dip ~ökü Ye ( Soo, ?oo ) ki.loa~da Ç•• kafa en ıez olacaktır. ilaaluı fo 9 - 936 p -~aa lt;.•ı ıuaü 
nat 15 dedir Teminıti ıoa•akkataaı •54 Jıradır. Talıp)erıa jut-
•a•eaiai rl••elr lizre her ıO• Ye müaakaaaya İftiralı edecek· 
leria Je••i •ezlıllrde komia1oavmuıa •aracıatları i.ia ohıaar. 

3-4 

Soğan eksiltmesi 
A keri sa tın alma komisyonc riyasetinden 

1 - Traltıo•daka kıtaat ıçia ( 14.400 ) kilo Soia• ahaac•k· 
d1t. T•la•İ•i ••deli [ 1008 ) liradır. 

2 - $ rt•••Hİ llerıtl• ıatıaalma komia1om11ada paraaıı ok•· 
•'Nlir. 

3 - Ekliltae 11' 8·936 •iaata pazaıte•i ala& aaat i5 ele 
Tra~ıoa kaleıiacleki ıaraiıoı biauaacla aıhaalma ko•iayoaaa· 
tla J•pıhe•kbr. 

4 - Elsa itme açık ekailtme aıalile olacaklar. 
5 - llaYakk•t tem=aat [ 16 J Uradır. 
6 - /ıteklileıia mezl far ıüa •• 11ltta lalede 1&taaalma •011:ai· 

Joıaaa •aracaatlan üia olaaar. 25 - 29 - S - 8 

Mina Fon Barnhelm 
YAHUT 

Askerin Talihi 

Fo•t~llnJ• - J• pek 1 
ili•• ıiıe ba ltl1llk dlnJ• 
labf ıeb,o·ıa miaa tabii ıe· 
ti, 1 ıa la~lde ba btlylk dOıa· 
J• biıa terketmul bd ·a'<i ha 
tllara ••kadar kG;i~tür ae-
ltıdar f•lrndar. S ı oDa yalaıı 
P"l•k taraflodaa ıo•6yo ıu 
lltaz llkia tabii mına , dilaya 
•• olanı olıu, l:eaim iç'n 
tllara ı=ııiaiı • dllaya ae iı · 
lerıe o!ıaı 1 ıaaia m8ke• • 
••li1etia"ıe lnrıı o!ıa h ıyret 
t"•iıe r ekı•• ıelmez beai• 
•la~ıyarlıtı• da laHabar 

leraf.•daa •abweclilmez . ,,,,1q - Jaı7ar tıllaı,. 

11a1le ıuo'uadaia ıibi d•iill 
J,ea aiıi bu ttG1lk namuı 70. 
laDCla ıert.ut l:urala1•ram • 
bea ı ıı ref •kat edı•iJece -
ti• . O aamuıla; ıerefU yol· 
da Foa nlha1•• lefıeaz ka· 
aa11aı b•J•• laraktır. Yola· 
•• ıııarmı bir kıııa aiıe ıel· 
•eti aubakkak iltica ııyala· 
cakbr. 
F oatellaay• - ( laiddetlearek 
•• etrafına wılaıi walııi baka· 
aarak ) t.u ılıleri bıaa 161· 
leJr• ki• ? Ala •iaa , keadi 
keatli•tl•• lro :ka1oram baaa 
baaa ı=ıdea 1•1ri bir;ıi 161· l 
le•if olu 1011 deı 1tı Wcllltt• 

( Yaai1ol ) 

Akçaabat 
memurlar yurdu 
eşya piyrngosu 

No. ciaıi 
939 R•d;·o 
239 Kamaı 
9oS Saat 
K•ıYat kaz••uılr : 
16Z, 4b8, SOS, SS7, 610, 
7$8, 113, 863, 891, f 160, 

Kalem kazanalar ; 
4S. •9, 222, 47-1, 141, 961 
l 120 KoloDy ' kana.far ; 
140, 212, 611, 623, 174, 
23 • 7 9 26 tarib•nde ee 

lıilea Alrç11abat ....... ıar 
yarda pb.-ıııoauad• kaz•a•• 
aamara Ye JAuami,@ler yuka · 
rida yızalmııtır : Müddeti 11' 
fıada almaları iJla e!aııur • · 

Tarla icar 
artırması 
Belediye 
Encümeaindeo: 
Belediye akarahn· 

dan mezbaha ile gazha· 
ne arasındaki tarlanın 
üç senelik icarı on bf't 
gün müdd~tle tekrar 
aç•k. art1rmaya konuldu· 
gurufao jsteldilerin mu· 
vakkat teminat makbuz 
Jarını hamilen al •tem . 
muz 936 cumagüoü sa· 
at 15 de encü 'Dene mü· 
raca atları. 

laairim. 
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RO#AT/ZllA 
LUMBAGO 

SIYArfK 
11frrlttrı r ••• ;,. .. ,..,. •"• 

Fro1laa - Beode ba laaıaııta· 
mlteuaiıim iri ıiı beaim u 
af •k bir lltif ••• aabar ede•i 
yonaaaı Ye d•i•• da lideri 
m'z aca tellkla eclnk ıçiaiıe 
atiyo :ıaıaı laulıaa: daale1iai& 
telha1m. Beaim kat·i karaumı 
el nleyiaiz ki bea dla1ada 
baaaa waı ftçmem • 

Foatellae1• - dar ı·ı 
dt!audaa. ••ti• ba1aa bea 
ltir tef arıede1i• ıizi temia 
ederi• iri mina bir llbıe dl· 
ı&alnliı ıoarada boa:• icia J• 
ilim J• J•t••·" hikmial 
Yeriaiı . 

F ıoylaa - f aıla _ diltila•e 
i• malaal yulc 1 Mıde•ki ey· 
Yeice ı'ıi baaa ıadak•te mec· 
laar ~ılıa y&zlil bea IİH 
f !9rİ Yerdim • Mademki , S:ı 
dı hu ylılia ı•ri ••dıaıı • 
Bıdbalat 6ara lael•, balatiru 
,.,.., •• ,. •••••• r 

J Sayfa 
!E!!L !2SX! 

Vilayet idare hey'etinden 
Ka11aç •erw'ıindea IS lira 4o lıu uı borçla oba Batp,;zana· 

da ç,ı.k otla HüaeyiDin bo·caaaa .temiaı iıtıfaaı içia kocaba 
k6y6ade mateurruf olduia T•puaua hf"İDİ eyye( 314 tarih •e 
dannl 43 atra namarAaıDd• kayıdh ıukaa dert', IHbea Hhibi 
aeaet fındı.ldıw•. timalea Çalık orlu O•maa •e Mebmed Ye Ab-
mede ferai olaa•n f•adıkhk ceauaea uzua· Ali oilu yetim Maı 
taf• fıadddıiı ile mıhdad bir kıt'a 4 döaüm ftadıkhiE tabaıli 
••nl kaauna11u11 13 Oacii maddesi muc:ibince lılirinci il'a ta· 
ribiadra itibaren 21 r&a müddetle açık art.rmay• çıkanlm·ı ol· 
daiad•a İ•teldilerıa Vdiy.t idare beyetine muracaat eylemeleri 
ifia O UDf. 3 - 4 

Vılayet idare hey' etinden 
Kr z 'DÇ nrr'ıiadea 56 lira 43 lrarvı i orçlu olan ıoj Dpı 

urnada Seyit Ali oila Halilin Koceba lröyüade mat11arruf ol· 
Jaia Tıpaaua 926 tarih •• 108 daimi 11ra ı:umaraıında kayıtlı 
ıuk•a tu•ikıam, timalea Seyit Ali otlu Hıaaa fınchlrlıiı. iH• 
ben s~vit Ali oila molla Halil fıadaldıiı cenaben DJUıı Ali oi· 
la yetııq Muttıf• fındıkJıiı ile mahdut 3 döoüm bir kıta fındık 
hki D'tıf hi11ui ile y'ae mezlrü' •ocıba köyünde tapunun fU• 
bat 926 tuib ve 1 /o daimi a1ra aumuı•ad11 kayıtlı ş1rk11a ha· 
ci ve Hüseyin, ıimalea Seyit AH oilu bıcı Oımaa tarluı. srar 
bea tar1kıam, ceDuhen Seyıt Ali oilu Ha•an tarlaıile mıbllut 
diier bir k t'• 12 clöaü1l fındıldılrdaki a111f biaseai tabıili em•al 
lrcaaaanua 13 üacü maddeai mucibince biriaci ilia tatibindea 
~ibaren ~ 1 ~~a m~ddetle •ç.ılr arhrmıyaı çılurılmıt olduiuadaa 
11teklderaa Y1Ja1et ıdare heyetine muracıat eylemeleri ill11 olunur. 

3 - 4 

Erzincan serom laboratuvar 
müdürlüğünden: 

AakaradA Etlikte ziraat YelrAleti mt'rk<z lihoraluvarlarıadan 
1200 kilo 1akleti•de bir dizel mot6 il, takribea lSo kilo aiırla 
;ıada bir dinamo, 60 kaYa•oıJu J2o p'ilrah Ye bepiai 2580 ki 
lo •iırlıi•ada bir aküeiilit6r, tevz: hblosa •e irtibat nakilleri· 
a ·a kııtıuıı, zıyıataız olarak d·:mont j l ıö ıı: ülmui J •e ltaala· 
raa tef•r•·aataaıa amoalij edilmeleri, •rızıı z olarak F.rz'ncaaa 
n•klı Ye E tziacan:la •ıı Ye Sero• müeaa •s :ıiade iÖıterilccek 
yerde •oatııjlaran:d J•pılm111 ıç.k ekı itmeye çıkarılmıtUr. 

a. iti• •a•ıkkat teminatı ( 225 ) lira ola1ak tabmia edil· 
•ittir. Ba iti• ibaleıi 12 Aiaa'oı 9J6 çarı••'-• ıüaü aaat ı S 
ele Erıiacıada belediye daireaiade toplıaacak ~o:niıyoada ya. 
paacaktır. 

Şartaameleri Aakarada ııraat Yeklleti etlık merkez labora. 
l••arlu mldlirllijilade, latanl.al, Tral zoa baytar müdllrlülde· 
riade ve E·ıiacaada 1eıom miiea•e1e1iadedir. · 

Elrıilt•eJe ittirak edtbilmek için '24So numaralı lranaaaa 
:ıt. S el' .. c1«1.-.... aikradilaa ıartJut laaia •• •akiae. elek. 
tirik rıtertacle illtiauı olclai••• Uir ff'a •• ,·etiadea •aaaddak 
weıikua ... ı •••••• lau•dar. Şutaa•eleri aa~mtk iatiyealer her 
fi• Jakancla ıikreditea yerlere aaracaatlır1 •e taliplerin, lra-•••i Yeailralarile birlikte teklif fiatlarını en •ı ( Bet ) ıla ev· 
yel K•ıiaca• •lleaı,ıe m&d&rlBilae •ermeleri Ye züaOn ~e ko· 
•iıyo•• ••racaatl•n ilAa o1aaar. il 22 'lS- 29 



[YENIYOL) 

Gayri menkul sahş arhrma ilanı 
Trabzon ziraat bankası direktörlüğünden: 

Sened no köyü Borçlunun soyadı İpoteğin cinsi Dö. 

750 samaruksaisağir Baron oğlu tevfik Bir fındıklık 8 
Bir fındıklık 6 
Bir fındıklık 5,2 
Bir tarla 6 
Bir çalılık 1,2 

751 samaruksaisağir Boran oğlu alipaşa Bir fındıklık 13 
Bir fındıklık 9 
Bir fındıklık 9,2 
Bir çalılık 1,2 
Bir tarla 9 
Bir hane 200 arşın 

752 samaruksaisağir Baron oğlu hüseyin, Bir fındıklık 13,2 
Bir fındıklık 13,2 ve çoşara raif ve mehmet 
Bir tarla 7,2 
Bir tarla 7,2 
Bir fındıklık 11 
Bir fındıklık 18 
Bir fındıklık 18 

739 samaruksaisağir Emir ahmed oğlu mustafa Bir fındıklılc 3 
ve mahmut Bir fındıklık 3 

Bir fındıklık 1836,80 m. 
Bir fındıklılc 1836,80 m. 
Bir tarla 2755,20 m. 
Bir fındıklık 1836,80 m. 
Bir fındıklık 1836,80 m. 

Ziraat bankasına ipotekli ikrazattan borçlu oldukları parayı vaktinde vermeyen 
adları yukarida yazılı burçluların ipotekli gayri nıenkulleri kırkbeş gçn mçddet~e 
açık artırmaya çıkarılmıştır. ihale 12-9-936 günü saat öndörtte yapılacaktır. talıp 
olanların yüzde 7 ,5 teminat akçesile birlikte Ziraat bankasına baş vttrmaları 
ilan olunur. 

ilan 
Tirebolu sulh hukuk 

Hakimliğinden : 
Tirebolunun çarşu mahal-

lesinden hacıemin oğlu ölii 
Esat terekesine vaziilyet oğlu 
hakkı kendisine bilesale ve 
7.1alidesi zehra ve kardeşi maz 
har tarafların(ian bilvekale 
çanıköy karİ_(/esinden U<ilaoğlu 

k üçiik osman karısı ayşe 'l'e 
ııstaoğlu şakfr ve ölri esadm 
diğer verese/eri agah, /atma 
ve saliha ve esbiye nahigesin 
den kürtün oğlu temelin kızı 
asiye aleyhleı ine ikame eyl~
diği çamkiig kariyesinde vaki 
ve taraf lan şarkan sahibi 
senedin bahçesi ve garben ta 
rikiam şimalen İsmail oğlu 
lıasan tarlası 1ıe cenuben ha-
cı oğlu emin bahçesi ile malı 
dut ve müşterek bulundukla 
rı bir kıt'a gaf11ri menkulün 
taksim ve şugııunun izalesi 
davasında" dolayı icra kılı • 
nan muhakemede : 

Muddcaalcylıimden kiirllin 
oğlu temel kızı asiyenin ika-
meigcihı meçhul bnlunduğu 
namına çıkarılan davetiye ve 
rekası zahrına ihtiyar heyeti 
ve mübaşir taraf farından ve-
rilen meşrulwttan ama, ı1,;uş 
'llC mahkemece de mezhurenin 
i kametgiihımn meçhuliyetine 
binaen ilônen tebliğat icrası
na karar verilerek yevnıü mu 
hakeme 7-9-936 pazartesi saat 
ona talik kılınmış olduğun -
d~n mezbure asiyenin işbugün 
bzzzat mahkemeye gelmesi ve 
yahut musaddak bir vekil 
göndermesi aksi takdirde da-
vanı.n. giyabında bakılacağını 
havı ışbu ilan verekası tebliğ 
makamına kaim olmnk -. "' uzcre 
j/dncrı ublij Q/umır. 

ilan 
Trabzon icra memurhzğundan 

Yeminli üç ehli 'iJnkuf ta-
raf /arından tamam/arma bin 
ve 500 ve 100 ve 3000 ve 
7 000 lfra kıymet takdir edi • 
len dabağhane mahallesinden 
ve tapunun teşrinisani 336 farih 
ve 3. 12, 18, 28, 35 numara-
larında kayıdlz. Furun ve 
dükkan ve dükkan arsası 
ve haneden ibaret hisseli gag 
ri menkuller ipotekden f az/a-
sına açık artırmaya çıkarılmış 
olduğundan 28-8-936 cuma 
gününe müsadif saat 14-16 
kadar dairede birinci artır -
maları icra edilecektir. artır
ma bedeli kıymeti muhamme-
nenin yuzde yetmiş beşini 

bulduğu .._takdirde müşterisi 

ıizerinde bırakılacaktır aksi 
takdirde en son artıranın ta-
ahhüdü baki kalmak üzere 
artırma onbeş giin müddetle 
temdit edilecek ve onbeşirıci 
gün 14-9-936 pazartesi günü 
saat 70-12 ye kadar yine da-
irede yapılacak ikinci artır -
masznda artırma bedeli mu -
hammerıin yüzde yetmiş beşi
ni bulmadığı takdirde satış 
2280 nomaralz kanunun alı -
kamına tevfikan geri bırakı 
lzr ve satış talebi düşer ve 
salış peşindir. Artırmaya işti 
rak etmek isteyenlerin kıymeti 
muhammenenin yüzde•yedıbu· 
çuğıı nisbetinde peg akçesi ve 
ya milli bir bankanın temi • 
nat makbuzunu havi bulunma 
ları liizımdır. 

Hakları tapu -sici/ile-;;--
bit bulunmayan ipotekli ala-
cakları diğer atiikadaranzn f 
irtifak hakkı salıiplermm bu 
hakları ve hususile j aiz ve jı 
masrafa dair olun iddialarını 
çı•rP.kı ~üsbıtelerile Han J(Uj,. 

Kira 
artırması 
Vilayet Daimi 
Encümeninden : 

Meydanda gazazham çık
mazırıda hu::;usi muhasebenin 
üstünde oda, altında 3 numa 
ralı bir bap mağazanın geçen 
yıl kira bedeli olan 80 lira 
üzerinden ve ihale tarihinden 
muLeber olmak üzere bir yıl
lığı açık artırmaya konul -
muştur, 

12-8-936 tarihine çatan 
çarşamba günü saat 15 de 
vilayet makamında tap/ana -
cak olan daimi encümende 
ihalesi yapılacaktır. isteklile-
rin 6 lira muvakkat teminat-
ları ile rnuracaatları. 1-4 

Zayi ınühür 
Zati mühiirümü bir hafta 

evvel zayi ettim. Yenisini 
yaptıracağımdan zayi mührün 
hükmü olmadığını ilan eyle • 
rim. 

Kala/ ka Arduç Köyii 
ihiyar heyetinden 
lskender oğlu Ali 

bini Ahmet 

hinden itibaren yirmi giin 
zarfında dairemize bildirme 
leri lcizımdır aksi takdirde 
hakları tapu sicil/ile sabit ol 
muyanlar satrş bedelinin pay 
/aşmasından hariç kalırlar. 
teraküm vurgü ve belediye 
resmi artama bedelinden ten· 
zil olunur. daha fazla mal fi· 
mat almak isteyenler 29-7-936 
tarihinden itibaren herkesin 
görebilme:,i için dairede açık 
bulunduralacak artırma şart· 
nameLerine 933- 125 nomara~ 
lı dosyaya 11ıuracaat/a mev .. 
cut vesaiki görebilmeleri ilan 
9/unur. 

4 Sayfa 

2 ve 20 S.cmı::rimelık ambalajlarda llllili~IC~~~-bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin tim!>ali 
olan EB markasını arayınız. 

Zayi mühür 
Bütün resmi işlerde kul -

landığznuz tatbik mühürleri -
mizi zayi ettik. Yenisini ala-
cağwuzdan eskilerinin hüküm 
!eri olmadığını ilan ederiz. 
Karaç oğlu Dursunali 
Karaç oğlu Gülali 

Zayi mühür 
Zati mülıiirümü bir hafta 

evvel zayi ettim. Yenisini 
yaptıracağımdan zayi mührün 
hükmü olmadığını il cin eylerim. 

Kala/ ka Arduç Kôgii 
ihtiyar heyetinden 

Terzi oğlu Ali 

sf a jiyer müsabaka imtihanı 
Türkiye ziraat bankası Trabzon şubesinden : 

Bankanuza müsabaka ile stajiyer aİmacaktır. müsabakaya 
zirmek için tercihan lise mezunll olmak veya orta ticaret mek-
tebini 7.ıeya orta mektep tahsilini bitirmiş bulunmak ve lise 
mezun/an 78 ve orta mektep mezunları 16 dan az, 25 den 
fazla yaş da olmamak şarddır . Musa baka imtihanı 2 Eylül 
936 tarihinde şubemizde yapılacak ve kazananlar 30 lira aylık 
la stajiyer tayin edilecek/erdir. Bu stajiyerler en az altı ay 
ve en çok bir sene müddetle şubemiz servislerinde staj gördük 
len sonra mesleki imtihana tabi tutulacaklardır. ve bunda da 
muııaffak olanlar 60 liradan az olmamak üzere muhtelif yer-
lerdeki bankalarımızda münhal olan memurluklara tayin 
olunacaklardır. 

Nelerden imtihan edileceği, ve ne gibi vesikalar aranılacağ.ı 
Bankamızdan alınacak şartnamelerden öğrenilir. 

Şubemize en son miiracaat müddeti 29 ağustos 936 dır. 
7-3 

Pazarlıkla erimiş sade yağ alınacak 
Askeri satınalma komisyonu Riyasetineden 

1 - Trabzondaki kıtnnnt için [ 9500 ] kilo erimiş sade yn~ınn verilen fi-
yat ğ'ali görüldüğünden bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. Beher kilosu [ 79 J 
kuruş [ 86 J santimden talibi üzerindedir. 

2 - Şa~tnamesi hcrgün sntınalrna komi .. yonunda pnrasız okunn9ilir • 
3 - Pazaılık 29 temmuz 936 güniinden itibaren bir ay içinde Trabzon 

kalesinde garnizon binasındakı snlınnlma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlıkla yaiJılncaktır. Muvakkat teminat [ 570 ] liradır. 

lsteklilerın bu bir ay içinde koınsiyona mur:ı.caatları ve kati ihalesinin 29-
Ag-ustos 936 Cumartesi gunü saat 10 da yapılacağı ilan olunur. 1 - 4 Ç 

Süt ve Yoğurt münakasa temdidi 
Askeri satınalma komisyonu Riyasetinden: 

1 • T rnb:ton askeri lınstnne~i için on bın kilo ~üt ılc dört bin kilo Y o -
g-urla istekli çıkmadığından ihale günü on glin temdit e<lılcrck alınacaktır. 
Tahn.;n bedeli l 1400 j liradır. 

2 - Şartnamesi her "gün snlınıılma komisyonunda parasız okunabilir. 
3 • Eksiltme 8-8-936 Ta. ve Cumartesi gunu ı.nat 10 da Trabzoııda ya-

pılec:ıktır • 
4 - Eksiltme açık eksiltme usulilc olncakdır. 
5 - Muvakkat teminat [ 105 ] liradır • 
6 - lı;teklılerin meskur gün ve aalia kalede sabnalma koırıisyonunıı rııU • 

racaatları ilan olunur . 
~---

ZAYİ ŞAHAD E 
330 senesinde n:;keri rüşdiycsindcn aldığım mezuniyet şaha<letnaınesini 

zayi ettim . Y ~:nisini al .. cnğımdnn zayiinin lıüi..uıü olmadığını ilfuı ederim. 
hoca Halil mahallesinden kasım 

oğulhmndan iıımııil Oglu 
Al~ fH 


