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Artvinden Trabzona 
Qoruhlu sayın konuJdarımızıo kalbimizin 
üstündeki sıcakhğını hiç unutamıyacagız. 

Sayıa Çoruh yaliıi Refik koraltaa. Arhiadea Hope~e kad~r 
Çorullla yüz elli kadu kardeıimiai, açtıiı yeaıyol. G~ennd~a. il~· 
ze retirdi. Uzaa yıllar içimizi çeke çeke bu ·etloer1•1 çe~dı•ımız 
bu k•rdeıleırimizle bizi yakıadaa taaıtm•i• koklaıtırm•r• fırHt 
Ye zemia bazırlayaa Hyı• Refik koraltaaa çok borçluyuz. 

*.* 
Çoruhlu kardeılerimizi kalbimiztt b_•Hrkea duydajamaı •ı 

caldıila aekadar derialerdea feldifİDI Ye kacaklat•a Ye kok• 
laım11ua aekadar özlü olduju•a itiz de bili~is oal~r da f Art • 
Yiale bope aıaııada. aaym Refik koraltaaın ıfadude. c Tiken· 
mez bir bniae olaa • balk emeiile açılaa yol, Arhı•l~ Trab· 
zoaa bf1leıtirdi. Ba meaat birlet•aia arkıaıada maddı Ye ... 
•••İ IODIDI kı zançları Yardır : 

....... 
Çoralala koaaklanmızı iatediiimiz ıibi •iırla1a•acL~ : Fak.t 

kalbi•izdeki ııcakhiaa aouazlapaa bizim kadar da bilı1orlarl 
t. elıir Sıilt.üli 

PARTİ · 
İŞLERi 
Şükrü kaya 
Edirnede •• 

iç itleri bakaaı Ye parti 
r••eJ ıekreteri Şükıi kaya 
taeraDeri•d• arkadatlan oıdu· 
i• iaaJde aü• E .... aeye ••r• 
... •• parti baıkaalan •ali· 
Juıe bir arada 11zaa bo7la ko-
••tmat •• keadileriue direk· 
tıf&u ••r•iıtir. Şülul ka1a 
•Jm za•ancla •-iyet aaıdıaı 
ela apalftlr. 

U,nevrede 
Aakan [ A.A) 

llilletler C811iJeti .... w. 
liata dlakl toplaat111ada, re• 
ia bir •YYelld 11Dkl badiae1i 
la~ila et•it Ye bir •ektapla 
••c•fiJt teeutirleriai bilciir 
•ittir. 

Bogazlar 
konferansı 

Aokara Buiıazlar ko11· 
lraaıı •aka•Hlenıa ikinci mi 
ııkerui•• baıl .. ııtcr. 

DOGUM 
lltıaener tlccarlarımızciu Ye 
llle•lekcti•i&ın deierli ı••~ 
l~riadtn beledye eacümeai &y 
•leriadea Baıhaa Oi•zlunaa 
bir oj'u cibyaya r•lmitlr . 
Y ••raya azaa l•&rler diler, 
•ll•e •• baba11aı tehrik ederiı 

Kalalı•ıa Otla 

TEŞEKKÜR 
Refika••• Y~i laamli t eı • 

DU&ada kartalattıiı feliketli 
laacliaeyi birçok imkiuıslak • 
larla •ic~dele etmeleriae 
r•i•••, biiyik bir Yu1ıf Ye 
•alauetle ö•leyerek ıerek 

refika•ı• •e ıerek çocaia • 
maa haıatiai kutaraa ve çok 
uaHa bir ılati•amla tedaYi. 
ıiae ıa1ret et•ek aaıetile all 
kaJuıaa ea11ı••i1ea doktor 
baJ O••• a Dlad•r •e ope • 
ratlı baJ Mulaiddia ve b•J 
faJip~Öllfe 2 HA 'liliiaMd 
.. ,11sn.-..... ıwat-us•· 
seteailia teyauutna -clileri•• 

B•rların o,_allı 

iRTiHAL 
• BiıTm Şekerci • b•1 

Ala•et CeJalı• bü71lk kar de ti 
ltaJ E•ia dla irtilaal etmif, 
ceaıizui ö..Iıdea eYYel kaldı· 
ralarak ••••ZJ meydaa ca•i 
iade kıhaciıktaa aoara Yeni • 
ca•a kabıiıtanındaki ebedi 
•edfeaiae teYdi edilaiıtit. 

Mer bum E•in İJİ kalpli 
bar bemıeı imiz olup Milli Mü· 
c•delede Samıan, Bafra, Çsr 

1 
ıamba bayaliainde yararlı hiz 
metlerde balua•aıta. Aileai 
efradıaa tııiyet beyaa ederiz ..... .__ ___________________________________ ~------

G ü n d e 1 
YeniYol 

• 
1 k 

Çok yakında ç•k••J• baıta1ac~kclar. B~tlD d.otat!ı: 0k•rları•11ıa armlanaı yeriae retir•ek •• iatifad•=- ettik 
lalıı•ak makudile bit tik •a1raf Ye ldllfetler • 1 • JU eaide~ 
~bala ismarladıiımız çok rtııel çeıidli laaıfl~ramız .r..1aaa 
•lrır iılade aaetk ıhzar edileli. Çok yalaada çıa••J• ,.,._ 

Gündelik Yeoiyol 
..__ ıoo puıya ntdıcık, 11lhk ahoaeai 7,5 Ura olacakttr. Bu· 
._.. lıaılca 

lıan fi>-tlarında da 
Büyük tenzilat yapıyoruz: 

baa ıabrlan 15 lıaıaıtu 5 karap iaclirilmekteclir. 

Reklamlar için 
ş .. di-. idare,. •lracaıtla ,., ah•,,, 

• 

sahillerimizde 
meyvacıhk •. 

Mütehaıaıılar tetkikler 
yaptı: demirelma 

ihracatta bir 
mevkı alıyor .. 

Ge~ea aayımazda mltelaaı · 
111lardaa '•lrekkep bir ile,.· 
tin aalailleramizde de ••J•• 
tetkikleri yçtaiaaı bal.er Yer-
•ittik. BurliDkii ••11••• 
da, Yerilen neticeyi okulua• 
auza bildiriyoruz : 

Heyet, iktiaat yekAJeli 
Türkofiı •eyyalar aekaiyo•• 
ıefi Zeki Dotaaaa reialijiacle 
Yekllet aaadariza110• •it• · 
laaaaıaı doktor Raade, ıiraat 
Yekileti ziraat ••tatlıl tefi• 
riaden Sait Talaıia, it lıub 
11 ıefleriadea T aluia Nalait, 
ziraat baak111 pflerilld• 
Rıh•i, Almaaya H .. "8rı 
timmuad r•rteakora ••••• 
ıeai iki•ci direktir& lliclaa • 
relatea ibaretbr. ll•t•_., 
bey~t •••eli Mal•t1a1a p · 
miı orada kayiai ....,_tial 
tetkik et•iıclir. Budu ...,. 
Nıjcle •• Aa •Jacla .a .. 
itleri luriacle tetkiki• pp • 
mıı, Merliad• de portakal 
babçeleriai reımiı Ye ....... 

tir. He1et ıtl•lıaae laiib~ le 
riai de ı&rmllt, ·u 
ıel•ru .. ,,. r~... \Jı.n 

•• ,.,.1 •tiiı•f, ....... 
fi•iz blJlk ldr alab rtat.-
•lft ...... •••r• ... ,.t ildi· 
ıat •llt•ftri HJ Saffeti• 
refakatile Hopedea Trabıoaa 
kadar ıılailleri•İZİ ıez•iı, 
••J••lar •• ••1racalik ize 
riade tetkikler J•P•tbr. Ba 
... takada, r•tit•• ·•••lar 
içiade De.Ueı.aaaa ilıracatta 
mlllim bir •••ki batacıatı 
kHaati laa11I ol•llfl•r. S... • 
dan baıka J•I olarak ilaraç 
edilemiyeaı.ı.alar dalai, .. 1a 
telıf yerlerde 1apdacak teıi • 
aatla f eaal bir aarett• karata· 
lap aewkedilecektır. C•aap •• 
ıimal ••JYaJan •• ~eJ••cıl,ii 
lseriade eıaali tetkikler 1• • 
paa la•J•t plariaisclea dojna 
ca iaebolaya ıitliittir. ••• • 
bolaclaa ıoara Kaata•oaicle 
de tetkikler J•pard Aakara· 
J• cf&aecektir. He,.t bk•a• 
J• ıtttikdea ıoara, .. ,Yaları ........ , .. a1a..... ia-
kifafi laakloada ıerekea .... 
h te.&blrler aJaaacak~1r. 

BAY FABBl 
Geçea nyımıacla Ka11aıi 

bakimliii•• ta1i• olaaclataa 
rasclatmas mllı• ilatilu •ala· 
k&mui ıorp bakimi Ba1 lu· 
ri ,..u •••111iJ•tİ8• .... Is•• baılakl All• Yapuile 
plari•i&dea ap•lacakbr • 

Vazifeaiae aalaip .. kte4ir 
•• ~ok calaıkaa bir laakl• 
olarak •alalti•iıcle taa1a•ıı 
•• llYİl•İf olaa f •llri1a İJI 
Jolcalaklar •• reai '91ifel .. 
.... ... ltııua&ar .... 
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Çoruhlu 
A y r ı 

kardeşlerimiz 
1 ı r k e n .. 

Savın çorub Valisi Refik Korahanın 
Şarbaya çok sıcak bir tel yazısı 

G6sel Trca6zen oillly•I laatlaclantlan ••~tliiimiz 6a 
antla, fioyamaclıiımız ü~ ••nlülc lcardeı lcayno,ma•ının 
•• 6il/ea••a ,ar6aylriın o• tiirlfl teıeltlııillerin •ö•terclifi 
•rcalc, cantlan İl•ini11 lıalbimizti• luralcdıtı anutlalmaa 
is/erini lelırar etlerlıen Çorala lıofile•inin m•laterem 
Tra6ao11l•l11ra •ay.ıl11rın1. minnd oe ıiilıronla •anar 
Tr46so11la lıortleılerimisi d• Çoruh ilirttle lıal6iınize ba• • 
malt arz•maza 6ir cl~la tlt1let1 telu-ırtlan zeolc alırız. 

Çoru/a Vali•i 
REFiK. KORALTAN 

14 devlet " zecrı tedbirler 
Aakara - Milletler cemiyeti aaımbleaiaia diakii topla•tı· 

11ada 14 deYlet zecri tedbirlerin kıldml•aaını Ye milletler ce • 
•i1atiaia iılibı•• iate•iılerdir. 

Fılistinde açllk grevi 1 
Aakar• - Fıliati•cle ka•pda •~vkaf balaaan altmlı airaal 

••lap • açbk rre•i J•P••i• karar Yer•itdir, 

Habeş imparatoru müdafaa 
için istikraz yapmak istiyor., 

10 Milyon iogiliz lirası veriliyor mu ? 
ltalyan gazeteJeri ateı püskiirüyorlar ! 

Aakara - Necati Jiraal 
ıueteai a11babiriae .. •i•r 
•ül.tlu ce•iyeti lauekete 

k·M· ...... ~ 
.... ,.,.,. .......... Ha•· 
ıiatama tll•cejiai liJl••ittir 

ltal1aa ıaıetecileri Necati 
r• kartı bl1lk lıir lalıal ka 
a..ı ı&ate,.iı olu Ccaen•J• 
brp ıidcletle lalca •larcla 
laala~ maktaclırlar • 

Ceaene Dele1117oaa mil 
letler Cemiyeti ıeael 1ekrete· 

edil111i1t fltalaaba taaıaamı1a· 
caiıaı ilin etmeai •• laabeıia 
taa iatildil mldaf aaıı için 
milletler ce•iyetiaia teıbit 
edeceii ı•rtlar altaada o• 
milyon i•ailiı liraaa iıtikruda 
balaamuaaı iat•mittir. 

Bir deniz kazası 
Beı kiıiyi kurtaran Ali reis •• · 

Arakh [ Malaalairimia ]de•: 
Of kız ı11aaa uki puar 

1a1aaıadn kaJ•iı•• odun Jlk· 
l•J••k Trabzoaa baraketedea 
•a•Ca otla ibram• rei. fe• 
ı•• c .. atteai fiali uakla 1 
urla• ıeldiii •alut laa•a bir-
deabir• boı-., tiddetli bir 
Jat•ula rullir da ltqlam•ı· 
br. Ka11iaa •• .. ......... 
laaberi cdiaaraa re:a 1elkea 
tertlbatile •ir•fRkea b11k 
IJirclealtire deftilerek JUillta 
J•balfbr. a., .. ıalaile beı •il ••. 
aaf•cledir. Ba korkUf •UİJ•t 
&&eriae İbrüi• raİI •• iki 
•il• ile iki to:aaa, de•rilea 
aJlia laeria• pkuak ıalaile 
ipntler ......... laatla••ılu· 
ıada •ukbk dola,..Ue ld ... 
,ar .. •fı. la ıaretle lıaıara 

ajrıpalu 111•1• peaçeleı· 

aektea · •• akıbete iatiurdıa 
bafka J•palacak it ıireme • 
•lfler• Bı lll'•lla arakla ki· 

Jladu Sofa oiullanadaa ô. 
•er otla Ali reia diıardaa 
alrııma dojra deaizi tereuat 
ederkea •ıakta bir ka,.;aa 
ltatmık üıere olclaia•• keı· 
federek Jarım aaat koı.U 
ıaretile ••to7 a , ..... ritmif, 
•otoraaa deaize at•lf •• ..,. 
ti ı..ıa ıibi açarak kuua• 
deleri• İ•dacluaa 1etifmi1, oa 
lan ••laakkak bir öll•dea 
kartarauı, denilu kaJddarı· 
aa da çekerek Alaile ı•tirmif. 
tir. 

Hiçbir maddi aeafaat dl· 
tll••ekaizia ıırf İDla•i d&ıl• 
celeıle lauak•t edea •• feda 
kArlak ı&atu.. araldıh Ali 
reııia bu laueketi çok l•J••i 
takdirdir. - ~ 

Ziraat sergisi 
Ôaiimlizdeld birinci teıri· 

riaia yirmi dokuzunda A•ka· 
rada TiPrkiJe ıeael ıiraıt 
ıerıiıi ıçtlıcakbr • 

, . 
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Beynel millecilik 
Üçüncü na naz riye, ıos· 

yaliıtler eyueln1ilelciler. Ulaa 
tel kki i, yurd t ~lakkiıi, aoı· 
Y.ali-ıt anlsyışına göre üzerle · 
tınde durulmay bile deier 
noktalar değildir. ilk doj'u . 
ıund ve uzan zaman yol 
alı ında y lnız bir yurddaki 
işçiler İçin ol n birlik tel k· 
kileri ' ıonraları ' bütün dföı· 
yayı çerçiyt!sİ içine almış ve 
pa~olası « bütün dünya i çi· 
lerı birJeşini:z l » olmuştur . 
Soıy lizm yurd t ımadıiı 
ulus taGlmadıiı jçin bir mn ~ 
lctin kendi hakları, kendi it· 
!eri için uh rebe et . . d h' masını 

a ı e ru ıaymu. So11alis· 
te .. h gore mu arebe •ardır ve 
tektir : işçi sm ıfının başka 
ınıfl rla l!luh rebeaı' . . • liÇI il" 
nıfını muzaffer etmek .1 . ve yere 
erı en burıuvazı'nı·n - · uz.erıne 

proletary nın hakimiyetini ku· 
rm k, ıosy lizme göre biricik 
ve ok ddes ı vaıtır. Fak t 
bu teJakkHer liberal d l t .. d eve 
ıçın e ıtnıf hakımiyeti ıçın 
ç hıırken böyledir• Prolet r· 
Y dikt törıüiü kurulduktan 
sonra f ıli bal yurd d ' a, •ıaır 

~~ tana~oi'. Bir lihral devlet 
ıçınde bı.ı sosyalist p rti as • 
ket in aieyhindedir aık 1 ... 
d

- , er ıge 
. uşmandır. Komüniıt devltte 
ııe. ık r, en yükaek itib•r 
yerıa alır. L;ber"l devlet için· 
dekı osyaliıt partiıı uluı fik· 
rile çalı makt iken k -• omu· 
nist devletin keadı varl .. . k ıgı 
ıçuıce i ç hşm l mıd - .. 

goı:u 

çeken uluaaJ r enk ler vardır 
Soıy Ji tlar uJuı oJm dıiın• • 
uluı için muharebe olmadığı: 
nı her yerde telkin eyledikle· 
ri halde , so yali.ımia iktidar 
mevkiiae geçmiş bir tipi olan 
bugüı:ıkü komünist Rusyada 
bu, böyle değildir • Mo kov~ 
bugünkü sovyctler ittihadı 
cumuriyeti ınırl r• . . d k . . ıçın c i 
yurd ıçın ' ı.barbi meşru ve 
gerekli göımektedir D k k ' . · eme 

. ı ' ıoay lıı~in nazariyat h • 
hnde telkini ba~ka v 

T e ODQU 
devleUcımi halinde tatbıkata 
gene başk dır • . 

~eynel ilelcilik fikrinin bir 
eserı olan ve her türlü f d • 
kirhiı göıe lar k d" e d . . . . uny a 
ı şçı bakımıyeti kurm· k 
1 d 

... yo • 
un a 1912"de meşhur Balkan 
beyannamesi neşrolun n 'h ur . uu 
tarı le dünyanın V&Ziyet oka . 
dnr gergindi i, berk, b-. 
yük bir barbin p~l) y .. u .. ... acsgını 
ouçeden ke t ı r ı;:ı:: t ulu ,. nuyor-
du • Bu beyann n.enin ana 
hatla11 şu idi· " fı ü .. l • )U SIVBŞ 

patla mak üzeredir b"t" • u un 
düny~ işçiJ~ri dikk tli oluc uı. 
H r bıo doguracıtğı k rğa . 
llktan istifade ederek h re~e
te geçm~k fır ah vardlr. Sı. 
~ıf ıhtililini yapahm ve bü· 
tün dünyad işçi sınıfının ha· 
kimiyctin kur lım 1 • 

Komünizmi& icraata 
geçme ve pıeıısiblerini 

tetbik yolunda planı 
Sosy !izmin ve onun dev· 

lct halin gelmiş ıekli olan 
komüui:ımin icrata geçme Ye 
pircaaiblcrini tatbık yolunda 
pi nı udur : 

- Arkası var -

Çoruh 
kaynaşma 
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Vali ye,ilyurdfalart1 ~alf• 
layan •uile aöylıniyor : 

( Hcmıeriler 011 beı gün 
eooel buraya gelirken cenne · 
t• geliyor, faltat ırrat lıöpra 
•ünden geıiyortlum. ş:mdi 

nereden ~eldii, imi oe nereye 
6İttitimi niçin •Oruyor•onuz. 
Gene cennete 6eldim. fak.ot 
müjde, artılı •ırat lcöprüaiı 

kalmadı. Ba yol cennetlerin 
cennetiıae •zanan yol oldu . 
Türle iJareıi, cumhariyetin 
yılmaz. oe ı•ı,;.az dü.türleri 
ala Atatürlccin leyiJ:li oe dai· 
ma il•riye Jofra olan emir 
/eri J'•ıil )'aoanızda da tahok 
kuk etmiı bu/unayor. Çelı • 
ıan ileri ~itler ; çalııtınız 

dailara deoirtlini:z; ba kabili 
petini%de ba6iın oldaia 6ibi 
yarın da, öbür 6Ün de Jai • 
ma ileriye giJecek, daima 
yükHlee.elui•i:. Yeıilyardu 

naJ:da servet "" nlah yola 
üzerindeainiz. H~piniz çalııa 
cok11nız, hepimiz. deha fOk 
çalııacoft%, hepiniz. ~ mH'ut 
olocahımı~, t.ıbrilc ederim. ) 

Yeıilyurtdan har•ket ecli· 
yor deniz.den ayrılıyor oe 
Jüm düz bir ıoae üz.erinde 
içe doita dalıyoruz. 

Kora/tan lıöylüıü bayrakr 
larla yolamaza t;ıkı,,er oali 
( Cennet yolandan ıeçiyoraz. 
Karacleniz.e caka aatıyorur. 

Biz. yofumazu baldak, iıtedi· 
ğin ktıdar kahor diyoruz. 
Hemıeı.ril•r, aerod a')'afınız.da 
oe kacatınızda. iliz• yol oe 
ren aiz.ler Atatürhün )Olancla 
ilerlemeaini bilen m•fl• in • 
•anla,.ınız.. Fakat , ,ılmadan 
zorlalıılardan l..orkmadan me 
eaimiJ:İ iter MÜ" İcin bire iki . 
arthracafız. Hay CJ t •İ:l.in, re· 
/ah ıizin •aedd ı;zin ) Ji • 
yor ki : Halk, heyt'can içinde 
•ötıüne ••imıyo r, göiıüne 

kalbinin üıtüne baıtığı Ato -
türkün folo6rofını baıı iizeri 
ne ita /dır•> or ( yaıa ) eli ye 
haykırı-yor. Heyecan taıcın 

bir •inema. 
Kavak köyü . Büliio civar 

kölerden gelea yüzlerce bal· 
kın, yüzlerce mektep çocuğn· 
nun kayn•ıtıiı ve yüıl,rce 
bayrain dal.ralandığı bir içti · 
m yeri. Heyecanlı köy mu· 
allimi köylülere tercum '" n 
oluyor . Köy .. mektebinin bir 
mnallim daha ilııvui ıureti· 
le tam devteli bir m111taka 
m ~ kte bi haline get: rildiğinden 
dal yı bı:ılkın Cumriyet bükü• 
metine kartı duyduiu mi.nnet 
ve şükrent ifadeye ç lıııyor. 

Çocuklar manzume ıöyliyor. 

Vali b f pim izin iÖZÜDÜ Y"f "" 
tan b'!yec nh bir hitabe veri· 
yor. ; diyor ( ıiz, Türk ve cu· 
muriyet çocukları, bu ferde 
liyıkıınız • biz • babalarınız • 
ıiıin iıtikbal ve ı adetiniz için 
durmadan çahııyoruz • Fakat 
ı'z, bizi sıölgede bırakacak 
kadar bıılaDcaq1qız • ÇüukD 

(YENIYOL) 

İlinde 
şa lanma 

ş 11 nh milletinin , şerefli teri • 
binin ta derinliklerinden ge· 
len şu ellerini:ıde tuttuianuz 
ıeref1i bayrciına dahna ileri· 
ye ve daima yükseklere gö· • 
türmek mechuriyctindeaioiz • 
T ki, dünya ıerefJi milletin 
At türkün çocukları olduiu· 
nuzu anias ın . Yaptıitmız işlP.r 

azdır. siıe yapabildiğimiz ih 
timam zdır , doyamıyoruz. • 
S ize d ha çok ihtimam ede· 
cetiz. ) Fak t, ne çareki yo· 
lumuz uz k , •akit geçiyor ; 
Fındıklıya ( Viçeye ) gidecek 
ve akı m yefilyurda dönceiiı. 
Su çoıjua halktan bu an için 
ayrtlmak zaruteti yar. Yolu· 
muza dc'fam ediyoruz. Meıbur 
Armoni ıeçidiade uf ak büyük 
onu mütccayiz köprü Ye men· 
fcz saymak ıurettle ı~çit 

( Lome ), Cevizli ( Derbent ) 
•e ıırl ( Rıfatlı ) köy~erinden 
geçiyoı uı , CevizJi köyünü 
ıunduiu pekmez 9erbetini içi· 
yor uz • Bu kÖyleria ıenci ve 
ihtiyara bu köprüleri mu bala· 
iaıız geceli ve gündüzlü ça· 
lımak su.aetile lusa zatDaada 
ikmal etmiıler. ilçebay Sabri 
demir iar rla bizi temine ça· 
laııyor • inanıyoıu:ı:, ilçebayım 
iaaaıyoıuı , üıülme diye ~iz 

oau tatmin ediyoruz. 
Sümer ( Sümel ), Bu kö· 

yün kal b1thk balkı şoae üze· 
rinde 1 çocuklar tarlalardan 
ıekerek bize doiru koşuyor. 
Duruı mecb11ri köy öğretmeni 
heyecanlı ve titrek ıeaile ka· 
fileye hoı geldiniz diyor, kö • 
yün rejime ve millıyetine olan 
bailılıianı ifadeye çah11yor . 
Vali ı•ne coıuyor ( a11d 1 IS 
gün e'vel köyümüzün içinden · 
geçerken gene ıizinle ,gö. üş 
miif, kısa iÜole içinde fakat 
bu ıefer otomobiıle geleceği· 

miıi ıöı vermiştim • değHmi. 

Biz ıöıüa:ıüıe udık kaldık, 

iıte geldik. Siıde bizimle · be· 
ıaber çahşttı ız . S ıi tebrik 
ederi.m Çünkü siı. hızla yü • 
rümeyi bilen inaanlanınıı . 
Daha mt: div~in baıındayız. 

daima yültseklcre Jiyık bir 
milletiı, Atatüık deurini ya§l· 
yoruz. Durmadan yürüytn bir 
millet oldugumuzu isbat ediyo· 
ruz ve durmadan yürümeye 
autlıyız. ( Mektep çocuklzraoa 
h•taben ) ıizier, Türk bahçe· 
ıio in aolmay n ve aolmay•cak 
c,) n çiçekleri. s ize, d ima •ı· 
ihk Ye sailamhk dilerim. ] 
Çocuklar kafıleoin etrafını sa· 
rıyor fotoıraflar çekiliyor . 
Köylü, kafıleye portakal. fın· 
dık ve pekmu şerbeti ikr&m 
ediyor. 

HopadQD kalk r'4k Kara· 
deniıin coıkun dalgalarına na· 
zire yaparcasına dalga dalı.ı 
kabaran heyecan 'fe artın ıe· 
•inç içinde Hopanın uhi1 bo · 
yunca 25 kilometre ilerııinde 
Vıliyet hududunun ıonnndalıd 
fındıldı öul~rindeyiı • 

Ver elini fuadıldı • 

Habeş 
imparatoru 

illetler cemiyeti 
toplantısında ••.. 

Ankara - Mılletler cemi· 
yeti asam bleai ciün öğleden 
ıonra toplanmış dır. T o planla-
dı Habeı imp ::ıratora ve ital 
yan delegeler: de bulunmuıtur 

Neca i Hrıbet· tanın haklara 
nı müdafaa içın künıüye doğ 

ru yürümete batladığt zımıın 
matbuat tribununda bu!unan 
İtalyan fl zelec:ı leri ıslak ve ha 
aamaaesöılerile gü ı ültü çıkar 
mışl r ve buna mukabıl mec · 
Jis azaları nec11iyi :alkcılmaya 

batlamım11lar . bu badiıe es 
nasında romaaya dıt bakın• 
Titokıko ayaia ~ kalkmıı ve 
ihly a ıazetecilerine hitaben 
14 bu vabti b•reeketlere artık 
bir nihayet veriniz.demiıtir . 
Bu esnada ıamiin ııf alile bul 
uaanl·arda gürültü çıltaranlua 
k rşı vaıiyet •lmıılardar. 

Reis po1iae muracaat et 
miııede İtalyanlar •polise de 
itaat etmediklerinden j ,ndar 
mal ar ıel!!lİf ye kendileri ne 
haUun bısnane ,haykırmaları 
ar aıada poliı koms~rliiiııe 

ıötürülmüıtür. 
Bu hadiıeler ean ıında 

itidalini muhaf ıa etmit olan 
N ecııi aükitıet avdet ettikten 
ıonra Habtı liuaiyle nutkunu 
ıöylemiı ve " taahhütleri • 
ni yerine getireceii J:annıyle 
milletler cemiyetine itimat et 
tim adaletin kuvvete ıalebe 
çalacaiı zannında bulundum 
bu ıebeple milletıem ilıanet 
etmemtSk için ıtalyanın bütüu 
te liflerini reddettim. ,, <İedik 
ten aonra zecri tedbirlerin 
kaldtr•lmaaına kıyab edilme • 
ıinden dolayı derin bir tees 
ıür duydoaunu ıöylemit «zaif 
milletlerin, milletler cemiye • 
tinden bekliyecekleri ıey ba 
kikıten bundan ibarettır » 
dem ittir. 

Milletler 
cemiyetinde 

Ankara 2 [ A . A ] Mille· 
tler cemiyeti Hambleainin dü 
nkü ve b ' sabahki toplaniııı· 
ada bir çok delegeler ıöz al· 
mııtardır kolombiye murahba 
ı milletler cemiyeti aleyhinde 
bulunmuı, olum miJJetler cemi 
yeti pakti vecibelerının takvi· 
yeıi lazım geldi ğini ve bura 
Fran anın hazır bulunduğunu 
eden zecri tedbirlerın devamı 
nıo f ayd b olmıyacaiını ve 
f .ıkat milletler cemiyetinin a· 
nmbleainin h iç bir veçbilc 
babeıiıtanın ltalya tarafındın 
fetb edilmit olm&ıını kabul 
edemiyecyiini ve lağilterenın 
milletler cemiyetine büyük 
hakimiyetini tekrar vermr.ğe 
azmetmiı buhuıduguıı u L;tvi· 
nofta paktın onuncu madde· 
s nın ve milletler cemiyetiaın 

bütün azaıı iç:n ekonomik 
zecri tedbirlerın muhafezuı 
hiıım ğeldiiini söylnmişhr . 
Kenada Avuıturulya Oragoya 
Danimarka İsviçre Deleiele· 
ride zecri tedbirlerın kaldırıl· 
m ısı ve fakat milletler cemi· 
yeti minkının d•ha müuı:"r 
bir hale gelarılmeıi müta)ia· 
ıında buıanmuılardrr ce11u)i 
Af erıka murabhısıda zecri 
tedbnlerın devamını ıthmıı· 

tır • 

<--,..--- . --~, 
\ SEV iŞTi 
j BU Gönlüm 

) 
Edebi Büyük Roman 

Yn: Darmaı Türkmen ofla' 
\........ ( 36) _ _) 

Burada rahat rab.at ıüne ı 
altında uyumak varken senin 
galip veya mağlup ohaan için 
aeye zahmete i İreyim. .. kim 
bilir nerelere kadar gldecek-
aıniz baıını yardı rıp göıünü çı 

kartacakıın ? 
Sedat - Uıai• ıitın eie 

hacet yok. ıurada üç bf!t ku 
ruı da •eririm. 

Seraeri üıene üşene yerin· 
den kalkaı ak arkalarına takıl 
dı . Kafile küçük bir orma 
nın Kenarında durmuıda . 

Sedat yıldııı (Örmeden 
ölebileceiini düşündü. cebin· 
den bir kijıd parçası çıkara • 
rak ıu birkaç kelimeyi kara 
!adı : 

• Allaha iımarladtk yddız 
ölürken dimağımln ıon dütün 
ceıini, duaakluımın ıon ne • 
fesi ni HDa ••kfediyorum • 
bu bir kaç kelimenin üıtüne 

Yıldızın adreıini yazarak ıer· 
ıeriJe ozatti : 

- Bu mektubu senin in sa 
niyetine havale ediyor.. m elin 
le bunu bu adrue rötürüp 
teılim et. zabmetine mukabil 
epice bir para alacaiından 
emin ol, dedi. 

Sedat bokıun o kadar 
erbabı deiildi. kendini müda· 
faa edebileceiini ammayordu 
fakat buna raimen içinde 
korka 1'e eel•can yokdu. H 

kin bir tevekkel ile kendiıiae 
çeki düzen verdi. 

Seyircilerden biriıi ıon 
bir teıebbüıde bulunmak iıte· 
di, Sedada yaklııarak : 

- Eier bu varuımadan 
çekiaiyoraanız bir çare var, 
ded~, lıaamınıza tarziye veriı ıi 
niz. kavgadan aiudan ıozıra 

varoıınay ı karan erdiniz ıö 
zümü dinlenen mes :leyi ka 
patmı. 

Sedat baam:aa bir nııu 
atfetti. bu adamın çehresinde 
öyle hakaret aciz bir cür 'et 
öyle hayvanca bir gurur var 
da ki geaç adam cevap ver• 
meyi bir tenezzül addetti , 
iıtihf tfkirane omuılarını ıil· 

kerek : 

- Seyirci efea cileri-n va 
zifui zannederim bekıumuza 
nezrd etm~kten ibarettir, 
dedi. 

Kuvvetli yumruk dubele 
ri iameie baıladı. Sedat mü· 
dafaıın~n beyhude ol~ca&ını 

bildiği için evveli pek gev • 
ıek hareket ediyordu. FakAt 
brısmının da bu oyu .uıı ken 
diıinden pek f•ıla mahir ol 
madıiını hayretle gö rdü. 

f;z\a olarak Secadın ba 
zuları, kolları daha kuyveUi 
hamlelerı deha ıertti. 

Geuç adam kendini daha 
dikkat ve g yretle müdaf&ıa 
etmeie baıladı. Haamınia 
bota giden mı baretsiz bir bil 

cümundıD iıtif ade etti. 
- Ark111 ,., -
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Tufani andıran 
yağmurlar 

Aıalura 2 ( A . A ) 
Nazilli, Sara7köy cinriada 

Y•ian, tnf Anı andmr yaim11r· 
lar aetıcu; bu mıDtakada tr· 
enlcr:n ıtkr!eri 1A1unkko:.tan 
ta-4il edilm;4tır. Afyo,da ya 
ian şiddeth yıimurlar tehir 
içinde ve dıtında bazi tebri· 
bat y pmııttr . 

Dı§arı çıkarı~ orlar 
Ankara 2 ( A . A ) 

Cenevre kantonu bü'.iüme· 

Erinıiş sadeyağ eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan : 

ı - Trabzondaki kıtaat içia 9500 kilo erimit ıacle ,.; 
tılrnrc•kdtr, Tahmin bedeli 93JJ lir~dır, . 

2 _ Şartnamesi ber1ıüa aalta alma komııJODUllda p.rHll 
olarak okunabilir, 

~ _ Ekıiltme 11 temmuz 9~6 tar~b ·~ ru~a ıün~ .. at 
on altıda Trabzon kalesindeki ıaraı:z 011 bınaıındalu aıkeıı ıataa 
alma komisyonunda olıcakdar. .. 

4 _ Eksilme kapıh zarf uı~ ale olacakdır, 
S - Muvakkat teminat 698 lira 25 k11rutdar, 
6 _ Teklif mektubları 11 temmu.ı .~~6 ca~a . ıl•i ıaat 

b k d .atın alma komisyon re11h1ııae •erılmıt olacakdar, 
OD eıe • ar d"l Bu uattaD ıoara mektuplar kab~l e ı emeı, . 

7 _ Şırtname istenilen veaıkalar maHkkat tc.mınMıa 
konulduiu zarf içerisine konu.lmuı ol•cakdır, l -4 - 11-15 
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Tütün nakliyat eksiltmesi 
İNHiSARLAR 

BAŞMÜDÜALÜGÜNDEN • • 
Artviu,Ardanoç, Borçka, ve Murğul anbar• 

larında m~vcut ceman iki yüz doksan bin kilo ya• 
prak tütünlerin Kamyonla Bope anharlanna 1 
Ağustosda başlamak ve teşrini evvel 936 sonunda 
bıtırmek üzere nakliyesi l g Hazıran 936 tarihin-
den itibaren 29 gün mü4detle <çık eksiltmeyeko• 
nmuştur. 

Taliplerin 8 temmuz 936 çarşamba gü;JÜ saat on 
dörtte 490 lira teminat akçesile Art\ in inhisarlann 
da müteşekkil komisyona ve şart namesini görmek 
içinde 1rabzon baş mü•lürlüğü yaprak tütün şube • . 
sıne muracaatJarı • 3 - 4 

ti konseyi baıkan• İtalyAa 2'• 
zetecılerine derhıl kanton bu 
dullarını terk etmelerini teb· 1 
lii etmittir . r F 77 =~==--iz- • - .. 

••• .... 
il SayınBayan ve Baylar 1 
il FENNi TAMİRATI 
IEloktrllde iıliyea caluızlanaız•, bu çeıit Y nı Gramofon •• 

Dikiı makin'"Jerinizle Çorap Faailıa vuair ı bilclmle 

1 ince venazik iıleriaize ait makinelerin tamiratmı ea ı 
ucaı Ye emniyetli ıarette 1aptırmakla mıman kalmak 1 iıteraeaiz •ı•iidaki adreai katiyea aaatııııayıaıE, il 

il Meydanda Istanbul Lokantas arkasında 1 
lyagcılar karşısında Fenni İŞ Kemal I 

AkKatth• Oflu oilu: 259 ·-------· 
Mina Fon Barnhelm 

YAHUT 
Askerin Talihi 

F ontelbıym - Bu adan 
•ora dütü1ıümüz ıimdilik git 
•er11er. 

lll Verner - Yulıa, Y~l"llD 
Qbarebe yaıasın p?ens Hi • 

raldiyoı ( ıidiyor. ) 

lkinci gornnüş • 
Fontelbaym 

N ııl o!,· um, ae oldu ba 
:•, ~llt6n kal~imc:le yeni bir 

•reket bııladı heıim feJl • 
~eti111 leni Jıkda, btai hid 

1 
tlli, k111 ılrOılll, mahcup 
•bat..z J•pdı. 

Oaaa fıl&kıti ile beai . •aklu•c1ı. Mrbeıt •• •lr•· 

h ı6tebilir, halim Ye kaYvet 
li yapdt" oaaa u;ruada berıe 
Jİ yapac•iı• haydi daha De 
duruyorum ? ( Fro1la••• oda 
ıına ıitmek iıter fraaziıka ile 
karıdaıular ) 

Üçüncü 
görünüş 

Fraaz:tka, Foatelha1m 
Franziıka - Evet ıiı ola• 

cakııDıı ıizin aeıiaiıi i1idi1or 
ıibi idim .•• iıtİJOllUDlll bay 
biabaıı ? 

F oatellaa1• - Ne mi iı · 
tt1ora• ? Staia fıo7lu •• ,,,.,.,7 " 

-

1 

F ranziıka - Şehri ıez • 
mek içia derhal hareket et 
mek iıti1or. 

F oıtellıaym - Y alaıı aı 
beaıiı •i ? aereye ? 

Fraaziılrı - Uaattaaaı 
mu bay b1Dba11 ? 

Foatelbaym - Sea, akılb 
dejil miıia Frauiıka ? bea 
onu Hiddetleadirdim •i? çok 
çok mlltee11ir •i ? . Affımı 
rica edecejim, &miti erleri• 
ki o da beni affeder, 

Frauiıka - N .. al ? Y& 
ılljil ıeri aldaktaa ıoara •• 
ha1 biabaıı ? 

F oatellaa1• • • Ha, bea 
oau dalııalılda ı•ri al•ıı••· 
Jibüill ilk defa tl•di babrla 
dım ( JlıDiil araatr ) aere,e 
ııldada• acaJ.a. Ha burada 

Fıaaz:ıka - A, o maclar 
[ 011a bir tuaflaa ko1ap ıak 
bror J oaa t.ir ...Ut.il ~ ! 
., .,. 1 

Bütün bu kalab_ 1 n~ 
nereye gid:yor .. -. ? 

Bir harikö olan 

~ 

1936 Model 
16-2000 metre radyosunu görr" , ... 

F ontelbaym - B&aa çok 
acı teıir etti. ba tesiri timdi 
••atmak üzere1im dola bir 
kalp lllıardıları tarta•ıı. Ll · 
kia froylaa ela ba Jizili& ıeri 
almakta kat11ea terecldit et 
•ez. oıuıaki de bende deiil 
•i ? 

F ıaaıl•ka -- Evaet amma 
oı• ıiıclea ıeri almak için 
bekli1or. Nerede o JÜzilk 
bay biabqı ? Oaa bana tim 
eli wr 16ıteriaiz ? 

Foatellaay• - [ Yerimi 
deiittirerek ] yiizüiü tak•a 
'' aa•tmat••· Yad.. Yaıt 
oaa bua fİ•di ıetirecek. 

Fruıiıka - E•et ikiıi 
de birbiriaia •Jnı , veriaiı 
- defa röreyim. böyle ıey 
leri ı&r•e,i çok H•erim, 

F oatellaıym - Brçka •• 
kit Fraaziıka ti• di olımıı . 

Frıııfl~ı - ( YJJ tarı 
ı, J h!f 1'1r ••calıUf! 11••:1-~"'-' 

7oraunuz. 
F oıatelbaym - Ne söyle • 

yo11an ae aalaımamak 
F ıanziaka - Bir aalaıma • 

mıktan babıediyoram. aiz 
f ıoylaaı eYlenecek zannediyor 
ıaaız aldaaıyorsaauz. meafaa· 
ti t~bıiyeaiz' ait bir kaaım 
beaabat için eliaizdea ıeJebi· 
len hir arzusunu evvelce aa -
zarı itibare almadıiınız içia 
011u11 ... •e!iıi bu he11pları buz 
ııbi eritirda her teyi amcaıın 
daa bekliyor likin bu zilım 
amca ... 

F ontelhıym - Bsrak oaq 
ben onun yeri11e kaim ol •-11 ·f d acı. 

a •. ereccdc bir adım de. il 
mıyım ? 1 

. P' raıziıka ~ İ1idiyo:ıa11uı 
zil çıhn&yor, içeri &itmeli1im. 

F oatelbıym -;- Bea d• 
ıeaiale içeri ıirıyim • - •.• ., -
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Trabzon icra ınemurluğundau 

Açık artırma ile paray 
ç vrilccek g yri menku!ün ae 
olduğu : 

Gayrı eakulün bulundu 
ğu me• i m bılleaı ıokağı ng 

Takdır olunan ıy et : 
Anifa köyü 
Tapunun ha: iran 936 ıa

rih 11 3o numara• nda koyiı 
li 643J metre tarla 1 So lira 
takdir kıymeıli 

T;punon h ziran 936 t • 
rih Jl numrosında kayıtii tar 
la ıa 6 hissede bir hiaaeai 
8271 metre t ma en 175 lira 
kıymetli 

Tapunvn haz'ran 936 t rib 
ve 32 rıumarasında kayıt! tar 
1 nın üç biDSede 2 hi11esi ' 
hiase itibarile ; hiı esi tama· 
men 125 lira kıymetli 

Artırm ora y pılıc ğıyer 
gün aat 

Tr bzon ıcr daıre ı önün 
de 3 - 8-936 pc:ı rteai günü 
saat 14-16 de 

- işba garim~nkulün ar· 
tirma şart aaıcıi 4 • 7 936 
tari i ticn itibare 936 • 85 
No, ile Trabzen icra dairesi· 
nia · uayyen nu ar 11nde b 
rkc.in görebil esi ıçin çıktir 
ilanda y ıali ol nlırda f azl 
mılümat lmak isteyenler, it· 
b a.1to,meye ve 9.: 6 • 85 
doıy u raaile memuriye • 
ti ize müracaat etmeljtlir. 

2 - Artır ya iştirak içi.ı 
yok rda yazıla kiymetio yüzde 
7,5 ni bcttiode pey •eya mil· 
i bir bankanın teminat mek· 
tubu teYdi edilecektir. ( l24 ) 

3 - ipotek sahibi alacak· 
Jılarl diğer alakadarların •e 
irtif k b kkı sahiplerinin gey 
ri menkul 6z•rindeki haklaflDI 
husuıile faiz ve meuıfa dair 
olan iddialarını iıbu ılin tari· 
hinde itıb ren yir i gün içi 
de evr kı liıbıtelerıle b r.ikte 
cmuriyctimıze bildir eleri 

icap eder. Aksi halde haklara 
tapu aicilie sabıt olmaJ,kça 
aata bedelinin p ylıımaıaiadan 
hariç k hrlar • 

4 - Göıterilen günde ar· 
tarmaya ittir k edenler artırma 
şartname ini oku uı ve lüz.üm 
lu malumat lmış ve bunhıra 
temamen k bul .etmiş d vo 
itib r oıunurl r. 

5 - Tayin edilen zaman· 
d g yıi meDkul üç def bıi 
ııldıM.tan ıoma en çuk aıtar na 
ıh ie edilir. Anc k aıtuma be 
deli muhammen kiymetıa ~üz. 
de yctmış be ini tuJmaz, vey 

ta ııteyenin dacıKuı ıüc· 

bani ol u dığcr l cwkhl;r bu 
lunup t bedel bunl ıu:; o gay 
ri meak 1 iıe t m.n ed1ıuuş 

1 c klaruu mccıruurıch: nf z 
laya çıkmuıa en çok :taran 
taab üdü baki lınım k üzere 
artlrm onbe ~ün cah hm 
dıt ve O:il beş.r.ci iÜDÜ 
18 8 936 p ı;.ı lesı günü ,, 
14-16 yapllac k ıırtırm d 
bedeli satı iıtcyt.D:'n Lhu:a&ı 
n rüch nı olan dıier al cak 
laların o gayri menkul ile tc 
mio edilmif l cakl rı mecmu 
und n faz.l ya çıkarmak ı ıtile 
en çok artır na ıbale cdılır. 
Böyle bir bedel elde edılmcz 
ıc ihale yapılamaz. Ve sa 
tlş talebi düşer . 

6 - G yri .menkul k uıdis 
ine ihale olunan kimse derhal 
Vf'ya ver?len mühlet içinde pa 
rııyaı vermezse ihale k rar 
feaho\unarak kfndisinden c• 
vel ca yükıuk teklıfte bulunan 
kimıe arzetmiş olduiu bedelle 
almağa razı eluraa ona , razı 
o lmaz. veya bulunmazsa hemen 

D bcı gün müddetle artırma 

( Yeniyol ) 

.. ... . 
Ilı ...... .. . . . ·. . . 
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Fennin Enson keşfi 
KATiYEN TEHLİKESİZ -Soğuk hava rlolabı ela hulundu .. 

Dolabınızda vukui muhtemel arızalar netice-
sinde , iutjşar edecek sıhbata muzır gazlar , 
gece sizi tatlı uykunuzda ansızın bastırabilir. 

S 1 Soğuk hı•• dolabAna 11hip er ve olaolar 1 ba tehlikeye karıı 
bayatlarıaı sigort etmiş olurlar , 

SER\IEL Soeulı haoa Jofopları, difer 
markalarda kallanılon Amonyak • A•id Sülfürik c;e 
Aıid Karbonik sibi zehirli 11az.lardon bü.büıün brılta 
ue in•rın vücac/and hr~bir t .zararı ,Jolıunmoyan bir nevi 
gaz. kullanmaktadır • 

Servel Elektirikli soğutma dolabının 
f ev kaJade sağlamlığı , onun kalbinde , } ani 
kompressöründedir . 

MeYcut buz dolPpları içinde yalaıı SERVEL 
de SEKMANLI kompre11ör •ardır : Bu 
Hyede hem dolabınııın ömrü uzar, hem de cereyan .. ,. 
fıyatının büyük bir kıımıaı taıaııuf eder .•• 

· · ı f k tii/ig·irtlfn ı·'cH•r , 9 ıörtt Juıceli ıol&Jfn. c D)Crı Gayeı çabuk haz )'apar, İ•tenilen ıoiokluk JutcHını ~u ıır:co ftı • J h _ t . l'd' 
oard11" hazlar otomoıik ıoreUe ıedrici olarolt erir, un•olinden daha wenıı oe "a a ao• •rıı ' " • 

, UZUN VADELİ SATIŞ . . • Kataloğ ve tafailat isteyiniz 

Trabz1n ve Havalisi acantası: ABDULLAH SEZGİN 
Teli. Saaıcı Trabzon .. Sıra mota.zalar Np 118 ~ ~~!!!!!!!111!!!!!!!~ -··--Sığır eti eks"ltmesi 

Askeri satın~ alma ko'tlisyonundan ~ 
Erzurum nıadahkem meolu kıtaat ihtiyacı İfin ( 1So ) bin 

kilo 11ıır eti kapalı ~arf asa 'ile manaka•oya /tonalma,ıur • 
lhalui 2 1 -7 -9.16 tarihine müsadif •alı ıiiniı ıaa: onbird-. 
dir. Taliplerin ıcrlnameıi förmek üzre her 6Ôn lcomıiyona 
muracaatları mü naha aya iıtirak cclec~k 'eri 1125 lira teminaı 
mekt pleril• Od kanunun 32-3J-34 madcl.elerindende yazılı 
oldolu oeçhiltt teklif melıtapleri ihale •ootından bir •aot "ooel 
Erzurum •atın alma lıom•iyonanG m:ıracaaıları. 1-4 

... .-

Hatuni ye yaylaları 
hakkında ilan 

Trabzon evkaf idareajaden 
Evkaf idaresine ait ve ha· 

tuniy~ güHıahar ıultaa vakhn· 
d n kuıatdaiı ci•a11ndaki dur 
na gölünden b•ı&ayarak aye· 
ıer kala tın iıta ni boiaz:ı , 
Murat dai•· eski bü)Ük yol, 
aaıaharya boiaza, Maden han 
lara, karata1 1kan•lıköprü, ayar 
boiazı, mahkeme aıedlii, eski 
bekciler yolu, Enuıum auyu 
t tköprü, demir köprü. aekıen 
veren, iıtanoma, ıP-ydi yurdu, 
kütülrla yurtl ıı altınd'1n ıe· 

çen kuru Çfşme, dikıli taşlar, 
tundukh t: oğnı, bar dodt 1: öp· 
rüıü, kofiyay lasının ı ata ci· 
hetandeki etc&i takıben ııra 
kayiliar, kukul t ş, dcioı ıu, 
) u ıığın köHeri, ~ir&tteprıi ' . celf p o2 'u mezuıstıoı çıv arın 
dan ayor teptsi, uz mezire1er;, 
üçpirıar clağt, şıbın kayaln, 
taşlı dereyi hkabea katrol te· 
pesi, ; n barlıoın şimalini takı 
ben meryemana tepeıi, aktıt 
veya akıu, iıkender hanı, lar· 

bın deresindeki eski taıköp· 
rü, beyaz ıuden daraa ıölünc 
müııtcbı buduUa mahdut e• · 
•elce otuz büyük yayli ıkea 
halen yüz on parçaya iakiaam 
etmit bulunan Y•JJi, haa, •e 
çayuhr o1bapdakı eh.kam •e 
kuıununa tc•fıkeıa ve uıul ve 
meraıımıaa uyıuıa ol"rak ida· 
mııce yomra nahiyesinin mo· 
ıoaayıbaAi köyünden Ali aaka 
ozlau kiralanmıı •e aoterJik. 
çe de mukaveleye b•i'lanmıı 
•o ha1eıı Juraıı aıtıoda bulun· 
mat olduiu1ad D mezkür yay· 
Ji •e çayır1111ra baaı tanflan 
müdııbate ve fozulc:n işğaller 
yapılmakta ole uiu anhıtıldı· 
aıod C hazioeyı evkaf lD zarar 
1 ndmlm111 demek olan bu 
iıbi eh vale meydan vcrılmiye · 
rck bu yaylaiarla alakad r 
olaol ıın doğrudıo doğ•uya 
evkafın kitac:11i bulanan Ali 
aakaya murac;aatla kendisin~ 
den ayrıca kıral malerı ve biT 
sıüaa müıkilit• sebebiyet •er• 
memeleri akai halın kanuni 
tslubati mücip buluaduj'u ma· 
lüaı olmak ü~re Hin o;uaur • 

İLAN 
Mağa:ı,mızda Ç'lhta n öx 

levent o Muzaffer kf'acii ar 
zu.ııu ile çıkmıobr biç bir ıu· 
retle oJikaaı kalmadığı ilin 
olurıur. 

Gayri menkul satış artırması 

Andelip: Şükrü üçüncü 

ya çık ulıp ea çok rbrsna 
bıtleedilir. ıki ihale arasındaki 
ki fark ve ~eçen günler için 
yüzde S ten bcaap olunacak 
f iz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kelm k11ıln me 
muriyetimiıce al·cıdan tahsil 
olunur. Madde ( 13j ) 
Yukarıda iÖıterile 3 8 936 

tarihinde Trabzon. ıcra memu 
rluğu onuiada ııbu ilin ve 
gösterilen artırma ıarta meai 
daireainde 11tilıct&I llia olu· 
pur • 

Mahallesi 
kasımaga 

Şokağl 
lezgi 

Nev.i. M.N. K.ı\tuhammenesi T. 
üstü ar diye altında 96,97 2500 mubadıl 

iskcn4,..rpaşa 
iskenderpaşa 

~ 

ın.1ıamamı 

fabrıka 

üç mağaza 98199 
150 m.mu. arsa 8019 I 
(ba~nıa fabrıkası 
areası 4 dıvar) 484 

yenı mahalle merdlveL li 1 o4 m, mu, arsa 53 
)) 

ay vasıl 
muhıtttn 
ayafıJbo 

» hane 60 
presopolo 44 m.mu. arsa 28 
pertevpaşa hane 166 
çömlekc1 1 oo m.mu 1 an~anın • 

864 sehımde 350 sehmı] 135 
» ayaf ılho 1 oo m,mu 1 arsa 269 

tuzlu çeşme ıstatyos harap hane 212 
ıskenderpaşa zağın o, 121 m.m, arsa 549.550,551 

DEFTERDARLIK TAN • • 

150 

350 
4o 

350 
15 

looo 

15 
75 
So 
5o 

Yukarda evıafi yazılı gayri meakulibn mülkiyetleri peıin para ila satılmak 
çıkırdmııtır. talip olanla11a ylıde yedibuçuk diboıitolarile birlikde 13- 1-936 
JARt oadörtto ddlordırlakta toplaaıcak komiıyoq gıur•çaatlara. 

. 
ermenı 

rus . 
cımcnı 

nıubad\l 
~ 

» 

ermenı 

mubudıl 
» 

ermenı 

üıere artırmaya 
pnartui aüoil 
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