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BEKiR SU 

Telefon /'lo · 79 L Uzunsokak N;: 63-65-67 

Fındık 
M üstahsılleri 
Birleşiniz 1 

) 

Mahsuli.miızü korun ak, 
borçtan harçtan kurtu
larak feraha kavuşmak 
için yapacağınız tek bir 
iş var : Birleşer k b ·r 
banka yapmak .. 

, u dakikada he f ıiz z çok 
yardıma muhtaç bir \! zlyette 
slntz : Yeni e ki, b h eleriuiı 
lmıır ister. lyı m sol sl 
mak için iyi, temiz bçel re 
aahip olmıık ş rıtır. Hepiniz bi
lirslofz kl imar, \ r ıkla pıırıı 
ile olur. Ta~ıma su ile değer
men dönmez. Borçlanıp hıırçlnn
makla bu işlerin altından kal
kamazsınız, kendi vttrlığınızn, 
fttkııt teşkllı'ltlı varlığınıza gü
venmekten başk.a çare yoktur 
sizin için ... 

Yeni sene mabsulnann top
lanma ına d ha be. oy var. H l· 
bu kiozaman, idrllk <del ma u
lllnllıU toplamak, ÇU\ llamak rn 
pazara indirebilmek l in yine bir 
haylı paraya ihtiyaç ü terecek
slolz O işleri de b rçla berçl 
kar, ılayınc , ışte hl> le enenin 
ortasında cepleı iniz boş, elleri· 
niz böğrOı Qzde ka ır l 

Bilgili, ltglli, işine, meafaati
ııe sahip lıir mUslah ıl için, bll
tun yıl boyunca dOşllnOlecek, 

yıtpılac k, ba~arıl c k i;;ler var
dır : Her • •yd n ön e bahçele
rinizlıi ud l I n urt r

v i ' 
yanı t bdll en 

Al· 

mtlmkUn o du u d r ço , ol
gun \e d lgun m b ul alm k 
için gereken fa liyetleri gO ter
mek ve gereken h çbir hızın t
ten ierl kalmamak l zımdır. 
Siz, biliyorum, bunl rın çoğunu, 
ve ço4unuz hi\•birloi yapmıyor 
veya yapamıyorsunuz! Kıminfz 

r 
F"atı 

100 
p a 

GONDELIK SiY AST GAZETE TRABZON 

Kanıutayda müzakereler .. 

Reisicumhur Atatürkün yüksek tasdıkine iktiran 
eden siyasi müsteşarlı far 

Ankara 24 ( A. A } - ri 1935 yılı hesabı katile- Kucuka, Dahiliyeye Malat 
ya mebuıu Abdulmuttalip 
Oker, maarife Erzurum 
mebusu Nafi Atuf Kansın. 

ziraata Mardin mebusu 
Rıza Erten, iktisada Konya 

Ka utay bu gün Fikret St 

layın başkanlığında topla

narak merhum Nuri Çonke 

rm Gaziantepten münhal 

bulunan kamutay başkanı 

vekilliğine Hrlmi Uran Sey· 

hanı seçmiş ve posta ve tel 

gra/ hudut v.ıe sahiller ve 

tahlisiye umum müdürlükle-

Japonlar 
ne istiyor! 

Ankara 24 ( A. A . ) 
Japon hariciye nazırı mec· 
liste hudud meselesi Japon 
isteklerine göre kati halle 
dilmezse sovyetlerle bir 
ademi müdahale paktinin 
imzalanmasma ihtimal ol
madığını söylemiş f1e bazı 
lngiliz mahafıli tarafından 
ileri sürulen itti/ akında Jn. 
gilterenin milletler cemiyeti 
azasından o l m a s ı bu 
hususta geçecek müzake
releri kolaylaştıracak bir 
keyfiyet değildir demiştir. 

Fransız 
meclısinde 

itimat reyi ! 
Ankara 24 ( A . A . ) 

Fransız parlemenfosu klısı 

hadıseleri etrafındaki mü
zakereler sonunda Blum 
hükumetine 215 reye karşı 
362 reyle itimad gösteril
miştir. 

rine ait mazbataları kabul. 
etmiştir. 

Sayın miir;;feşnrlıklara a

şağıdaki zatların tayini re 

isicumlıur Atatürkün yüks 

tastıkine iktiran eylemiştir: 

Adliyeye Kocaeli mebusu 

Selahettin Yargı. mu da/ aay 

Denizli mebusu Necip Ali 

Londrada 
Belçika kralile 
müzakereler! 

Ankara 21 ( A. A.) -

Eden dün Be/çıka kralı ile 
iki uzun mulakatta bulun
muştur. Konuşmarın çok 
samimi olduğu ve tarafey
nin m.izakerelerin iyi netice 
vereceğine itimatları olduğu 

lontiradan bildirilmektedir. 

Ziraat vekili 
Ankara 23 ( A . A . ) 

Ziraat v e k i l i B. Muhlis 
Erkmen d ü n Antalyadan 
ayrılmıştır. 

======-'"-"'== 

ebu u Ali Riza Turel, na 
fıaya Trab.on mebusu Sır 
rı Doy, sıhhat ve içtimai 
n uavenele Agdin mebusu 
doktor Hulusi Alateş. 

Kubilôy 
Hatırası taziz 

edildi .. 

Ankara 23 ( A. A.) 
Dün Menemen inkrlap şehidi 
Kubi ay ve arkadaşlarının 
hatıraları binlerce halkırı 
huzarile taziz edilmiştir. 

Çocuk esigeme 
Kızılay Reisliği 

Km AY H i uaıae Dr. ll İbra
him okınan seçllmiv ve çocuk 
esirgeme kurumu Hehiliğıoe 
Kü tnr dl re k t ö ru B. Necdet 
Rıfatın seçıleceği haber alınmış
tlr. 

Her işt Parti ükümet 
beraberliği 

Parti Geııel Sekreteri ve Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya, vilayetlere mühim bir tamim gönderdi. 
Cumhurly t H lk Parti i Ge

nel S ı ... rnterl ve D.ılılllye Veklll 
ŞOkrn Ka1 ıı vfü\l etlere mUbiın 
bir tıınıim göndermiştir. 

meyan bulduğunuz zaman at , ___________ _ ŞUkrll Kaya, bu tnıniminde, 

vilayet k'.>nJreıe.-Inlıı mu taz.1m 
ve p rtiain dileğine uygun btr 
şekild ynpılmı. olm sıadan 
mem ııni; tle h d rek, bu 
yold ki mesai in d ımn m sbet 
bir emere verili 1 i in derhal 
alının l IOzumlu ve f )'d ılı o 
l ın k arlnn bildi ektcdır. 

me ini ve vllılyellerde bizzat 
vah.erin Parti i~lerlni en Onde 
tutmalarını her işte Pörti ve 
HQkQınct bera berllği.1in temioi
IJl tavsiye etmekt •dlr. 

Bu beraberlik vil l etlerden 
n biyel re doğru b!ltlln idare 
ııbele ince göz önünde tutııla

bulamıyor, kiminiz nıeydauın da 
atın do kıymelinı ülçnp içemi
yorsunuz. Halbuki, bu i , O)le 
zannedıldiğl gibi armut pi,. ağ· 
zıma dQ demekten ibaret de
illdir. Fı dık b b e e 1, s n ba
hardan fı1dık topl ma mevsimi
ne k dar dev ııılı hizmetler Js
ter. MalO j ç k d ru bir at 
sOzO vardır : Bakar ııu buğ, bak
mıızsnn dag olur ı 

Gerek senenin her yılında 
bahçelorlnlzfa imarına çalışmak 
ve gerek malı uluıınzn el ğer 
fiatına satmak, malınızı koru
mak, kendinizi feraha çıkarru:ık, 
borçlan harçtan ıın o ve z m n 
bularak elıoizi b şı ızn d ğdıre 
bilmek lçin y pıı ımz te · bir 
iş vardır : Bir l rck, 
konuşar k, nl he i i n 
menr ti u y g u 
( fındık mnstah ıllcri 
kurmak .. 

Uu işle nekndar evetlers nız, 
darlıktan, yoksulluktan okndar 
tez kurtulursunuz. lşln önemi 
meydandadır, namelazım deme· 
te hiç gelmez ı 

Bekir Suküti Kulaksızoğl.J 

Kamutay 
reis vekilliği 

Ankara 23 ( A . A . } 
Nuri Conkerden münhal 
kamutay r e is vekilliğine 

Seyhan saylavı Hilmi Ura
nın namzetliği ittifakla 
kabul edilmiştir. 

Akşamki 

Radyo haberleri 
Bul ' r r z telerl Türkiye 

aşve llı eneral lsmet lnönO
n o y ı l rda S !ya ve Belg
r dı zly r edeceğini yaıı~'Or-

1 r. G nernl ismet looon avde· 
ı d bır t rpıto ile Loadraya 

gtdec k, İngiltere kralının toç 
mer ısiminde bulunacaktır. 

ltalya har"c'ye nazırı yar:ın 

Bclgrada muvasa1 t edecektir. Bel
grat mul5katmda) ugoslavya baş 

, e dıı b k n'le siyasi ve iktis3di 
elcl r gorüşülccek iki muka

v le ım ed lec ktir. Bu suretle 
ltalya ıle Yugo lavya arasında bir 
k ç ayd n beri devam eden mü· 

ke eler bit ma ermiş olı:caktır. 
u l ler ar sındn, ltıılyanın 

A n vutl ı a nfifus ve hülfılünün 
h Ilı de bul nmaktndır. Bu müla
lc t, Frans'l m tbuatını azemi de
rtc de alulcadnr etmektedir. ltal
ya lınrici} e nazırına bu seyahatte, 
har"ciyc nezaretinden bir heyet 
ıle lt lyan matbuat erkanı refakat 
edec ktır. Nazır Bdgratta iki gün 
kaldıktan sonra Romaya dönec•k
tir. 

Bulgnrı tanda yapılan inti-
haptan sonra birçok c,şhu hapse
dilmiştir. 

Paristeli kanlı arbedeler mese· 
le i Fransa millet meclisinde dün 
gece sabaha kadar müzakere edil
m· ıir. 

P.ırti G ne! Se r terı, bil 
lı ss , hn kın dilek ve şikayet 
lerloe bUynk bir alaka gösteril 

k, " H lkt1met vo pıırli işleri 
in bir blrind n a}ırd kabul et
ez oldu u ,, unu ulmıyacaklır. 
u i,. bi liğ ııin h ı h neticeler 

ver c ğl şOp ıeslzdir. 
Vıl Y<'tlmlz le de Parti kura

ğınd lılr bUrö teşkil olunmuş· 
tur. 

Fazilet 

Fedakôrhk 

Romanı 

FATUŞ 
Yeniyolda çıkan kıymetli yuılarını seve ıeve okuduğumuz 

Hayrettin Ziya Taluy'un açık bir Türkçe, temiz 

bir üslupla kaleme aldığı ıon eseridir. 

Battanbaşa saf ve teıniz bir aşkın, örnclc bir faz.iletin, 
imrendiricı bir fedakarlığın ifadesi olan Fatuşu 

İki üç güne kadar 
•y cniyo1,. da bir kitap forması şelclinde neşre b:ışlıyoruz. 

Okuyucularımız bu formaları biriktirmekle çok güzel bir roman 
elde etmiş oltcaklardır. 
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14 lincri yıl 

Şehir Haberleri 

iki kongre 
Bu ay sonunda ıki mü· 

him kongre olacaktır. Biri 
liman şirketinin. diğeri e

lektrik şirketinin. Liman şir
ketin ·n kongresi bu qıl her yd 
olduğu gibi gurıiltülii olmı
qac k, mütesanit. u:;gun bir 
lıatıa içinde cereyan edecek
tir. Elektirik şirketinin kon
gresine gelince işte hu kon
~re, çok giirültülü, çok mü
nakaşalı ve çok alakalı o 
lccaktır. 

Şirket komiseri de dahil 
olduğu halde bir çok hatip
lerin şerikler şirket idaresi
rıi ve şirketin muamelatını 
şirketin oynadığı fle oyna 
7Jak istediği rollerini mil 
lıiş surelte tenkit edecekleri 
öylcnmektedir. 

Borsa encümeni 
reisliği 

Se.hrimiz Borsa ~ncüm"ni 
reisliğirıe 8. lhrohim Sunar, 
ikinci reisliğine B. H zım 
Onğan ~eçi mi tir. 

Şehir kulubü 
reisliği 

Şehir ~u '<ibü reisliğine 
Noter B. Seyfeddin seçil
miştir. 

Memleket 
kütüphansindc 

Bir yıl için şehrimiz mem
leket küttiphanesinde kıtap 
oıuyanların sayısı 6157 
kişiyi bulmuştur. 

Okullarda imtihan 
LiSE', orta ve ilk Okullarda 

lklucl kaoaat imtihanlarına baş 
lnnmı, tır. 

535 çocuk 
doyuruluyor 

Trabzon şebrind okull11rda 
bulunan yardıma u ıtaç ço-
cukların her öğle y~me!jlnt h • 
zırlıtyaa. onları dOl tıra ı. so uk 
benizlerioe knn v renk ver
mek surettle 535 yuvruyu 
vindiron çok yUce hlr tılm et 
gösteren ç.ocuk c 1r em • ku ıı 

m!l içinde \'C b ~ında 1 lcyen h· 
siyetlerl t k.dir ed k n bu h -
yırh işte her lDrlU ) rdım \ e 
comertlikte yarış )apan h ı ı 
mızı ve tQcc.ularrn ııı dl\ lnkdlr 
ederiz 

Bu kurumun kızı nyl biri·
le bir kır eğle c i hazır ıya
cıığ111 duyduk öyle ~ Oc him
metler gô teren bu kurumun 
tertip elm kte o cluı?u kır eğ
lencesine geniş mlk~ t halkı
mmn i1gt ve yardı ıd ıu kaçmı
yacatı ıdıı da kuşku auz yoktur. 

B'Jzt penin 
Teşçirine 
Başland .. 

noztepenlıı dılnd n l'ibarc:ı 
teşcirlne başlanrnı; ır. \ e d ı 
sekiz ~ ıl once ııçıh l';i olan çu
kurlara muhtelif fıd nları dik
tirmek \'allıııiz Bay Yahya S z i 
Uzert.>, dikmek de Orman MUdQ. 
rnmnze naaip oldu. 

Dlln köylerden getirtilen 
Çam, Aka1ya, Çlnar, fıdanlnrını 
beraberinde olan orman MUd!lrn 
Boztepey., çıkmış ve di![meğe 

başlamıştır. 

Mürettep ceza 
mahkemeleri 

Mürettep caza mokemeleri 
teşkiline dair Adliye veka· 
/etine salahiyet veren hir 
kanun kabul edilmiştir. 

GOROŞLER DUYUŞLAR 

T eşçir, kültür işlerine dair .. 
-2-

Bu giinkü Hak Partisinin 
hulunduğa bina da fi falan 
tarihte mülga Türk ocağı 
bulunu.11ordu Ocak başkanı 
bugün Üçüncü Umumi Mü
fettişlik kültür müşaviri ve 
ozaman muaallim mektebi 
mlidürli olan bay Mustafa 
Reşit Tarakcıoğlu idi. Biı 
hep birden Ocağın faal a
zaları idik. Bay Reşıt başı 
mızda olarak grup grup 
köylere çıkar, halkı tenvir 
ve irşad eder, nerede bir 
kilise ve bir .lJabancı kültür 
nişanesi olan yazı. ad ve 
eser bulursak onu yok et 
mek için elden geleni ya
pardık. O yıllar içinde Türk 
ocağı bir hayli kilise yok 
etmiş Türk diline yabancı. 
Türk kriltü~üne aygırı dü 
şen dillerle, adlarla mıica 

dele etmiş 11~ hatta beyan 
nameler çıkarmıştı. 

Yeniyol sütunları bu mü
cadele için sık sık dr ·a ' 
taşar ve bu taşkınlık Trab· 
zon muhitinden daha uzalc· 
/ara da aşardı. 
Nihagıt llbag Ali Golip 

zcmanında Trabzon şehri
nin bütun mahalle, mevki 
adları Türk kültürüne uq 
i:lurulmak suretıle baştan 
başa değiştirilmiş ve Anka 
raya da gönderilmişti, 

Yeniyolda yabancı kıil
tür taşıyan herşeye karşı 
yeniden bir cidal açıldıjmı 
görmekle memnün kalıyo

rum bu cidalın Yenigol sü
tunlarından taşarak f1e a
şarak Halkevinin seke/in 
den içni girip Halkevinin 
programlı. sıstemli. ideolo
jik kanalından işlenip ha· 
şcrılmasını dilemek isterim. 

Halkevinin ç ı le a r a cağı 
.. inan .. mecmuası yazıcı
larından. Türk kültürünü 
yaymak. yerleştirmek, ay
gırı kültürlui yok etmek 
için yazı yazmalarını, Trab 
zonun tarihini, Trahzonun 
tar1hi asarını. Trobzonun 
müzesini, fle daha kültürel 
h-r şeyini yaymak ve ga 
rotmak teşebbüslerinde, teş· 
fJiklerinde bulunacak yazı 
/arını isterim. 

cevdetAlap 
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Sağlık köşesi 

Gençleşme 
ve 

Güzelleşme 
-2-

3 - Yakıcı ve mahriş 
maddelere gelince /,unların 
saçlar üzerinde ki /ena tesir 
/eri aşikardır. Bu maddeler 
kıl besl~me torbalarını az 
zaman içinde tahrip ederek 
saçların dökülmesine sebep 
olmaktadır. 

Seboraik uzvigetlerde saç 
daimi bir suretle gağlı ol· 
duğundan daima kirli durur 
'CJe mikropların yaşamasına 
müsait bir ger teşkil etmiş 
olur. 

Artiritik bünyelere ıelin
ce bunlarda esasen usvige
ti n her tarafında hagati 
kabiliyet az olması müna
sebetiyle saç da bünyelerin· 
deki kanana tabi olarak 
tağdisi zor ve güç olıır ve 
bundan dolayı daha çabuk 
düşer veya fJaktinden önce 
ağarır. 

Saçların dökülmesini arza 
etmiyenler büngevr lıdtlise

ler müstesna saçlarını daima 
temiz tutarlarsa dökülmesi
ne mani olurlar. Saçl11rı 
dökülenlere gelince bunlara 
anitseptik maddelerden sub
leme fJe thyıenol malılülünü 
tavsiye ederim; ister dün
yevi ister ldlcayJi neticesi 
saçlarını ister istemez lc•g
bedenlere lıalen pldstilc bir 
ameliye ile saç tedarik 
etmek /cahildir. 

// - Eğer tetkik edilirse 
saçları dölc.ülenlerin önce 
tepesinin arka fi• .onrtı 
ön kısmı dölcüliir ve en 
soTJra tepesinin etrafı dilcül
meğe başlar. Bunun için 
ortası dökülen ve gan taraf 
ları saçlı bir baıın yan 
taraf /arından alınan saçlı 
parçalar başın orta lcısım
larına /caydırmak suretiyle 
dikilir. Ve bir müddet son
ra geni nakil edildikleri 
ger/erek beslenme;• baıla· 
dılcları zamandan itibaren 
~ski irtibatları kesilir bu 
suretle geni oe dilcildilcleri 
ger/erde hagatf kanetleri 
artırarak dökülmelc üzere 
bulanan saçların ve daha 
ziyade kuvTJetlenir ve yana 
taramak suretile bütün baıı 
örtebilir. Yapılan geni tec· 
rübeler ıöstermiştir ki saç 
yapmak huıün en lcolay fit 

ehemmiyetsiz o.meligatlardan 
birini teılcil etmelcteclir. Uzun 
müddet saçsız lcalmalc mec
buriyetinde bulunan ve muh 
telif bahanelerle hu kusuru · 
na örtmeğe çalışanlar bil
melidirler lci saç gapmalc 
meselesi pek kolay ve hali 
hazırda medeniyetin en iü 
yük fle mühim tvaklci adım
Carından biriiJini tqlcil el · 
melctedir. 

Son 

/ YEINYOL/ - _s xc::z_ So.ıfa 2 

Yazan: O. Sebati Ertan r Hikaye Mısır Buğdaycı 

İtalya hariciye nazın Belgrata gidiyorl 
Ankar 23 ( A. A. ) - Havas aj•nsının Romadan hildirdiji11e göre İtalya hariciye 

nazırı bu akıam Belgrata gidecektir. Kont Ciano Belgratta ltalga ile Yugoslavya 
arıısınd•lc.i bütün muğlak meseleleri halletlecek olan bir takım sıyasi itilô./lar 
imza edecektir. 

Soğuk bir kış gecesL .. Dışar· Afatı koştum, titreyen ellerim
da çıtaın bir rllzgdr kahta- le, kapıyı çekine çekine açtım. 
balar savuruyor .. Bu kahkaha· Karşıki elektriğin ışığı altında 
lar camlarda titrek ve utultulu ince, usun bir gölgenin bana 
akisler bırakıyor ... Sonra birkaç dotru ıeldlğini fark.~tllm. Sa· 
saniye sokat.. Sonra yine o çıl- bırs11lıkla beklemeye batladım. 
ğın . kahkahalar... Nihayet hlyll 1aklattL Bu Qze

Londrada Belçika kralile Eden arasında 
gizli konuşmalar oluyor! 

Ankara 23 ( A. A. ) - Belçika Kralı dün Londraya gelmiştir. Bir L1Jndra habe
rine nazaran kral ile Ederı arasında dün akşam g 'Ç vakıt gizli bir mülakat 

Ben, odamda yalnız ve ses- rinde uzun, yırtık bir ceket, in
siz oturuyorum. Maz~ gözleri· ce, yırtık bir gömlekle bir pan
min önünden bir nehir hızıyle tolon bulunan kırk yaılannda 
akıp gidiyor. gözlerim sabit.. bir adamdı. Ayaklarında ınç. 
Duşanuyorum. 1''akat ne dQşQ- lnkle sQrQyeblldlti iki yırtık 
nUyorum; onu bende bilmiyo- kundura nrdı. başı tamamlle 
rum?.... açıktı .. Kırlaımış perişan "'çla-

Saat odanın sessizliği içinde nnı rozıar 10atık parmaklariyle 
« tık .. Tak. • Sedalariyle zamaıu durmadan okşuyordu ... Kolunda 
kemirmekte... Rüzgar şen ve içi mısır bulday dolu bir sebet 
cılğın kahkahalarına hala de- vardL ÖnQmden geçerken: •ııtı
vam ediyor; gülüyor .. G!ll!lyor. sır buj'daycL. Mı11r bujdaycı ı ..• 
Acaba neye: Etrafın bu derin Diye ıealendim. O, ayni lakaylt 
sUkOouna mı, gecenin zulmeti- ıdımlarla bana yaklaştı. o 1&· 

ne mi, yoksa borulardan çıkan man, karanlıkta iyl göremedi
perişan dumanlara mı gülüyor?.. tim zayıf çehretine, ılyab 101-

vulcu bulmuştur. 
- - ="" 

Mussolini'nin müslümanlara 

hitabesi karşısında 

Katolikliğin merkezi olan Vatikan mahafili 
acaba ne diyecek ? 

Trablas, - Şato megda 
nınd. cereyan eden tören 
esnasında Mussolini beyaz 
bir at üstünde bulunuyordu. 
ilci tarafında. burnuslara 
bürünmü~ iki arap ita/yon 
/aşist alametini tutuyordu. 
ilci bin Arap süvarisi beyaz, 
kırmızı, gtıil. altın ve gü
müş işlemeli humuslar gig 
miılerdi. Mussolini elinde 
Araplar tarafın lan hediye 
etlilen kabzası lcf.qmetli taş
l•rla i,lenmiş kılıcı tutugor
tlu. Mussolini bu ı.azigette 

olarak bir natuk verdi ve 

bu nutlcuntla Mcislüman 
Araplara hitap ederek Jik 
ate değer olan '" sözleri 
ıögledi. 

- Bana v~rdiğiniz bu kı
lıcı Romangaga götüreceğim 
ve en kigmetli lıallTaltırım 
arasında ona saklayacağım. 
Sizin hu hediyenizi alırken 
Libga tarihinin yeni bir 
de'Vrege firdiğini söylemek 
isterim. ltalga H•h"ş harbi 
ile meşıul iken siz sadaka
tinizi ıöıterdiniz. Buradan 
ıönüllüler ıönderdiniz. Gi 

sempatisini göstermek ister. 
Eg Trablus 'Ve Libya Müs-
lümanları, ben lcolagca her
kese söz fJeren bir adam 
değilim, /ak.at bir kere söz 
verdikten sonra o sözdı du 
ıurum ... 

Kurun - Massolininin hu 
sözleri umumi harpten e'7-

vel Alman imparatorunun 
Kudüse ıiderek burnuslara 
bü rilntlüiii "e orada üç güz 
milyon Mıislümanın hdmisi
yim Jediii samanı hatırla
tıyor. Vilhelmin bu sözleri 
lnıilt1renin Almangaya icar
~' düımtın aa•igeti almasına 
Hb~p olm19~u. Ba hacliu 
gözönüne ;~ lı'öflfi• 
de son günlerde Mussolini · 
nin Trablus seyahatine kar 
şı ıösterilen hasıasigetin 

sebebi de anlaıılır. Bir f arlc 
flar : Yalnız B. Mussolini 
ltalganın bütün dünya Müs 
lümanlarına lc11rıı lıimage~ 

sini dejil sempatisini gös 
termelc. istediğinden b•hse 
diyor. 

den ıönüllüler gaz mevsi- Maısolininin sözleri larr 
mintlen efJwl ger/erine dön- Müslüman tarafından mem· 

müı ol•caklardı. Sizin ıös- nunig•tle telaklcı edilebilir,· 
terdiğiniz hu sadakat ese- fakat acaba ltalgan Başvi
rinden sonra faşist ltalya 
Libya ahalisi için ıulh, kilinin. _iu söz~e~ine, /iki~ 
adald ve Pegıamberin lca- ve polıtıka oadısınde kendı
nunlarına hürmet temin ede· 1 sinin bir mulcafJele ile an
celctir. Sandan /asla olarak I laıtığı lcatolilcliğin merkezi 
ltalga iıldm dinine ve bütün Vatilcan malıafili ne diye
dünga Müslümanlarına karşı cektir ? 

Pijama yerine 

gecelik entarisi 
Pljamalanaıızın pantolonları 

geceleyin uyurken bacaklarınız 

etrafına dolanıyor mu ? Beli 
çok uluyor mu ? Ceketin dDt
meleri, eu kışlı gecelerde çözn. 
lDp zlzl aoıuta maruz bıralu· 
yor mu? 

Eter öyle ise. artık entari 

Bir memlekette 

iki kral 1 
Brezilyanın kahYesl kadar 

Danlmarkaoıo da sandöviçi meş 

hurdur. Berezilyada kahve kralı 
Amerik.ada petrol kralı olduQu 

gibi Daniıaakada da Sandövlç 
kralı vardır. 

Diin,qada 

Neler oluyor 

İngiltere Kralının 
Taç merasimi 

Programı 
lngiltere kralının taç merasimi 

programı lngiltere devletinin dört 
bucağına gönderildi. 

Törenin tam rehberi 28 nisan
da neşredilecek. Reami şair John 
Masefield bu program için bir 
c dua • yazdı. Bu dua kralın, 
kraliçenin, prenaeı Elizabetin, 
prenseı Marıaretin ve Kraliçe 
Marinin, resimlerile ıüslen~c~k. 

Programd4 altıncı Jorjun biyo
traf yaıı ıair John Drinkvaterin 
• haımetl6 kral • başlıklı bir 
makalesi bulunacaktır. 

Mukaddimeyi Glouceıter dük'ü 

lerioA dlkkPtle baktım. Fakat 
Soba hafif bir horultu ile birdeni lre başımı One etdlm. 

yanmakta .. Odıım öyle sesstzk.i 0 durgun, siyah gözlere, 0 za
saatın 

11 
tık .. 'fak. .. • lari bile yır ve çizğili çehreye daha faz

kulaklıırnn tırmalıyor ..• Bu ge. la bakamadım .. tçimlsoauk bir
ce rıı'ı u nun sıı ·siz iğe çok ih- şey JaladL. Elimdeki pefkirl 
tlyHcı var. Saaı.tlarca sessizlik. ona dotru uzatırken hafif bir 
içinde kalmak, saatlarca hulya. 
ya dalmak istiyorum. Kalktım.. seıle: •on kuruıluk Mııır but· 
I a nbamı söndO.rdl\m .. Ve ben day .. diye kekeledim ... 

• 
de gece gibi zifiri bir karanh· • • 
ğa bürlladUm •• Artık sobıoıoda Aradan aylar geçti... Ben, o 

yazaoakbr. 

horultusu işililmiyor .. Demek o titrek ıeaia sahibini çok bekle
da uyumuş ... Tekrar hulyalara dim. Fakat heyhat!. O, bir da
dalmak içfn başımı avuçlanmıo ha gOrQnmedl. .. Şimdi ne zaman 
ı~·ine aldım . Bu sırada rüzgarın rtızkano dışarda çılğın naralar 
çılğm kahkahaları arasından, atbğı bir kıı gecesi odamda 
kul11ğıma, m818fesinl iyi tayin yalnız kalaam, çek.titlm ıztıra
edemediğim titrek ve lacı bir bııı dlllis bir tercemanı olan o 
seı geldi... Dikkat ettim, bu seı durgun, ılyah rözlerl ve biçare-

••• şöyle söylQyordu : ahı ne bftJDk bir acı içinde ol-
Saray mare .. alı dük do Nor· b d Kıtı Kı dutunu vazıh bir lianla anla-

y mısır ua ay... r.. tır... tan 0 lz'"ll .. , D Q 1 
folk taç meruiminin provalarını ç •• ' za,," Y Z IÖZ • Aradan birkaç saniye geçti; rtade canlanır .. Bqımı avuçla-
yapayor. sonra yine o titrek aı ko.lak-

Bu provalar eanaıında iki kitıi, rllDlll içine alınm, Ye rtızgArıa 
y larımda inledi: Mısır buldaJ... çıı.ın .... _b .. -hal ..... _ ... _ 

bir erkek bir de kadın kral ve .... - - llrl ar..._, per-
kraliçe kıyafetine firiyorlar. Yal· Kitır.. Kıtır... de perde yO.kMltD, O titrek Ve 

Bilmem neden kalbba bu se- ince 1811 tekrar du1ınm 
::..tadan ve nifanları mukavva- da Mhlblnl tanımak lstl•or ? 1l6... b ""da : pr. ı-:::-:-~~~~~~~~J _______ -. __ ır __ u~•:....;;;f~·"~Kı~t~ır~ •• ~K~ıb=r:.:.;,:. .. 

Beşinci Jorjla kraliçe Marinin TAVUKÇULUK : 
taç giyme merasiminde Dominyon-

ların bayraklarını sabık Avu!ltral· v k d 1 k k 
ya, Kanada ve Yeni zelanda vali· a tin en eVVe CiVCiV ÇI arma için 
!eri tqımıılardı. Bu sefer bu ıe- H• d J • b • b• k•Jd } k } k 
ref Dominyonların Londra mümea- ın 1 en ce n ır Şe ı e nası U UÇ a 
sillerine verildi. yapmalıdır ? 

••• 
Taç giyme merasiminde ka-

dınlar nçlannı ne biçim tarıya
caklar? Bu mühim bir mesele ol
du, çünkil saçlıırı taşıyacak.lan 
ları taçlan tutturmak lazım. Bir 
mühim mesele daha var. Eski 
zamanda her kibar kadının hususi 
berberi vardı. Her sabah saçlan 
o berber tarar, düzeltirdi. Bugün
se kimsenin husu i berberi yok .. 
Bunun içia aaçları muvakkaten 
sertleştirecek bir çare düıünil
yorlar. 

Serbes lrlanda hülcOmeti prog
ram komitesinde t msil edilmeyi 
reddetti. Merasime de iştirak et
miyecekmiş Eğer i t irak etmiye 
cek olursa lr landaoın 1Londradalı:i 
komiserlik bina<11oıı:ı b"lkonu tören 
müddetince b<>f kalı:c ak demektir. 

Bu bina Pikadillide'dir. Elli ki
ıilik bir balkonu vardır. Serbes 
lrlanda hük.Qmeti bu balkonu 500 
lngiliz lirasına kiraya verebilirdi. 

••• 
lngiltere kralının taç riyme 

mera1imi için damping başladı. 
Budapettede yüzlerce amele gün 
de 12 saat çalıııp mera1imde sa
tılmak üzere yanm milyon heykel 
hazırlıyorlar: Kralla kral enin ç 

hey kelleri. 

Hindiler, tabii bir kuluçka kısma ımraa ıQrQp ovalanacak 
makinesi vaztf eslnl göreblllrler oluraa, gotttılerl yanar ve bu
zira, hindiler gayet iyi tuluç. nu htuedea hhıdiler hemen 
kacı, sadık valldelerdlr. folluklara rldtrek yatarlar. 

Her dişi hindi, muayyen bir 2 - Kuluçkaya oturtulmaıı 
miktar yumurta yumurtlar yu- anu edilen hlndlle.rl, bir kaç 
murtlamaz, herhalde kuluçka ınn evvel kızdıncı 1emler, me
olurlar • seıa : Keten. kenYlr, yulaf kır· 

Hindiler, kuluçka olmağa ması verilip birkaç yumurta u. 
başlı7acağı zaman insanlardan zerine zorla oturtup lkl Dç ıno 
kaçar, folluklardaki yumurtalar kapalı olarak bırakmalı, iti Qç 
Uzerlne otururlar ve bir daha ınn sonra hlndller kulaçka O· 
da kalkamazlar. Böyle yumur bırlar ve bir daha kalkmaslı! 
taya oturmak devresine kızgın- da bittabi, bu mtıddet zarfında 
lık zamanı derler ki, tam altmış blndlyl kaldırmamak, geldlrme
gnn devam eder. işte, hlndll• aek lhımdır. 
rln kuluçkaya olan arzu ve Hladlyl blkamıyacak, hır• 
kızgınlık meylinden lallfade ket tdemlJecek bir fekllde Q. 
ederek bllafasıla, tavuk yumur- 11rl11e atırhk koyarak, bir 11-
ta larlle, Dç, hattA bazı ahvalde, pet llbaa kapamalı, yalnız bı· 
dört beş defa altlanna tavuk flDID dqanJ• çakacatı kadar bir 
yumurtası koyarak, civciv çıkart delik bırakmalı ki, oradan, ıu 
mak kabildir. lçıln ve 1em yiyebilsin. Bu tarz 

Bunun içindir ki; bir çok da iç dOrt aon aonra hlndllır 
meraklı amatörler, bazı çitlik cebri bir ı•kilde kuluçka olur
eahipleri tavuk yerloe hindileri lar. 
kuluçkaya yatırtmatı ter c lb Kuluçka olduktan sonra, orta 
ederler. ~Jda bir bhıdlnln altına H-15 

Çok miktarda civciv çlkar- hiDdl yumurtası, 20 - 25 tuuk 
mak ve kuluçka maklneel bu· yumurtalı ko1mak kabildir ve 
lunmıyan veya latlmali mllşkQl hır bir bindi 55 - ~O civciv lda
olan yerlerde bindiler ayni va- re ederek, bakıbllır. Blnaeaa· 
zlf eyi pek aıa görebilirler leJb altı hlndi, bu ftkllde. ceb-

.. kuluçkaya ayni zamanda 1atın-

';'.;iiiiii ___ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim.I taraftarlan111 arkadaş olablllrsl · 
Orada •smorebrod. adı ve

rilen bu pek leziz undöviçlo 
kralı çok zenıtn bir adamdir. 

Geçenlerde Danimarka kralı 

ona 11Baroo. Qovaıum vermek 

monase~tile kendisi i ya.,ına 

kabul ettiği saman föyle deııı[t: 

Londra bu heykellere vüz 'e 
yüz vergi koydu. Buna ra~m ·n 
ihracat devam ediyor. 

Hlndllerln kuluçka olmasım Jıru, Jlrmi bir ıo.n soma tek· 
beklemeğe de hacet yoktur. rlbeo 140 - 150 civciv çıkarblmış 
Tabii bir kuluçka maklneal gibi olur. Yarının harbi inanınız, ey 

ferah ferah uykusunda uyuyan, 
ferah ferah yiyip içip , yabp 
kalkan Trabzonlu 1 lıwunaz ki 
yarının harbi ae yerde, ne de 
Dizde, ancak ve ancak havada 
o1acaktır. Tayyareye verİllİZ 
ve verirken emiD olmau ki 
verilen paralar hayatmm ve 
vatınıgım kurtaraoaktar. 

nlz. 

işte yukarıda zikredilen s -
beplerden her gQll daha ziyade 
ırkek lngtltertdı pijama gl1-
mekten vaqeçlp eski uıul en
btrllere avdet ediyorlar. Hem 
bu adamlar, ihtiyar da detll .• 
Bir tuhafiyeol, Londrıda gevea 
HDe - bir çotu delikanlı olan 
mtıttırllerı - tım 20,000 entari 
llSlllJfıat, 

- Bir meraalm takibini 

adeta lDzumsuz gorn1orum. 

ÇOnkn, ikimiz de kral deatl 

1117111, 

Japonya ipekli mendil'~ le 
bayraklar gönderiyor. Çeko:ılo 
vakya madalyonlar, Alııu.ııya 
oyuncaklar, Fransa şapka ve ta· 
valetler, lsviçre halkı kitıUara 
sarılmış yat ve peynirler, Avu 
t.urya ciizdan ve çantalar rön
deriyor. 

Bu eıyaların hepsinde ı T a ç 
rtrm• mırJJl111I bıttruı ,~ 

istenilen mevıimde, arzu edilen Çıkan civcivler· ıo tındlye 
bir zamandı, hindileri cebri taksim ediltblllr Ye buadaa IOD 

bir şekilde kuluçka yapmak ra dlttr lkl hlndl7l tekrar ku
kablldir. Bunun lçhı bir çok luçka1a yatırmak kabildir. itte 
usuller varaa ds, pyaıu tatbik bu .. tllde hladllerle vuı mfk. 
olanlar şunlardır: Ja&ta civciv yetııttrınek, IOJle-

1 - Kuluçkaya yatırılacak dltlmll uıullerle kabildir. Yani 
bir iki yaşındaki ~l blndlle- ıu hesaba ıore altı hhıdl ile, 
rlo gOQ'Qslerlodekl t07lerhı bir 11aecle iç 1nz ciYclv çıkartmak 
katmamı koparmala, 91plü kalla mUmkQDclQr. 



Orman kanunu 
-ı.ı -

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Ormanlardaki artıkların 

temizlenmesi 
Madde 95 - BUtUn orman

ltrdll yapılacak kesimlerden 
kdıcak ve zarar verecek olan 
attıkların ya ormanın bo, ma
halllrıde topatılması veyahut 
Orman haricine çıkarılmuı mec
buridir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Orman memurlarının tahlifi 

ve silah taşıma hakları 
Madde 96 - Botun orman 

Dlllheodis, ren memuru, idare. 
koruma mumurları vazifeye 
b•şbmazdan evvel buluadukları 
kua veya vilayet merkezlerin
deki sultı ııaklmleri tarafıadan 
fetnio etttlrllerek: buna dtı ir 
keoıfüerlne bir vesika verllir. 

/YEN/YOL} 

1 
Ko .. yıu· · ıerı·mize ögv ütler 1 islahına büyük ehemmi-' 

yet vermektedir. An-

Büyük baş hayvancılığımız karadaki yüksek ziraat 
Enstitüsünde Zooteki 

Davarcılığımız ve Merinos şubesinde koyunculuk 
Devlet hayvanlarımızın iyileşmesine ve ve hayvan işlerinde ih-
yurdumuzda merinos yetiştirilmesine çok tisas yapan kadın ve 

önem veriyor. erkek talebe bu hay-
-4- vanların da bakım ve 

bellibaşlı zenginliklerin- da 30-40 kilo kadar is1ahı etrafında çalışma
den biridir. Ta doğu süt ve 2-5 kilo kadar ya hazırlanmaktadırlar. 
yaylasından Suriye, Irak yapağı verebilir. Yünün _____ S_o_n ____ , 
kapılarına ve İç Ana- den kalın kumaşlar ve 
doludan Akdeniz iske- en iyi halı iplikleri ya
Ielerine kadar her yıl pılır. Bu koyun bütün 
yürüyerek, kışlıyarak doğu ellerinden orta A
giden sürülere karşılık, nadoluya kadar yayıl
her yıl memlekete mil- mış bir nesildir. 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

ŞİFA 
Eczanesidir. 

25 Mart 937 

Gayrimenkul satıs arttı rma ilanı 

Malırllrsi Sokağ ı 

BoztepeibaJa Manastır 
Esvak Camiişerif 

• 

aralığı 

Hecıemio 

aşçılar 

Hacı emin 

Muhammen 
kıymeti 

Nev'i M.M. M.N. Lira 
Arsa 110 200 
Harap roağazarun 7 100 
sekiz hissede 
bir hissesi. 
Kı'Jmen münhcdim 2 500 
matazanın 151 
sehimden 123 sehmi 
ile bakiye 28 sehimden 
40 sehim itibarile 
Hl sehmi. 
Kahvehane 90 2 800 
arsasının 151 sehimden 
123 sehmi ilıı bakiye 28 
sehimded 40 sehim itibarile 
19 aebmi. 

Defterdarlıktan : 
Yukarda C\•ıafı yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti peşin para il 

satılmıık ve bedeli gayrimühadıl bonosu ile ödenmek şartile 15-3 917 
tarihin1lcn iliharen on beş giin müddetle arttı rmaya konulmuştur. 
h td: Jil,.rin yüzde 7,5 cUpozito akçelerile bi l ıkte 30 • 3 • 937 Salı 
g ünü saat 14 te defterdarlıkta toplanııc:ı.k komiiyona mürııcaatları. 

19 22 25 29 

YeınJo: Vazlteml ifa eder
kea Cumhuriyet kanunlarının 
hQk limlerirıden ayrılmıyacağıma 
<loiruluk venamuskarlık icabla
rına riayet edeceaıme ant içe~ 
rim: şeklinde olur. 

Madde 97 - Bütnn o rman
larda vazife gOren memur ve 
lllfl-.talıdemler memuriyet dere
Celerloe göre ~ekilleri nlzam-

yonlar girer. Biz ister- Anayurdu Trakya 
sek Akdenizde et ve olan ve gittikçe batı 
hayvan pazarlarında Anadolusuna doğru da 
kimse memleketimizle yayılmakta bulunan kı
boy ölçüşemez. vırcık da yurdumuzun 

~ db ah e;(h ah dh dh ah 

rıawe ile tesbit edilecek elbise 
ıııyeceklerdir. 

Bunların her birisi Ormau 
Om.um MUdUrınannce verilmiş 
bir hQviyet cüzdanı taşıyacak
lardır. 

Madde !)~ - Orman mUhen
dis ve fen memurlarlle idarece 
lllünasib görUiecek diğer me
nıurıar, bekçibaşılar ve bekçiler 
Huıu1metin seçeceği bir ıilatı 
ile teçbiı olunurlar. 

rman bek~·il eri ve bekcl· 
ba~ılar1 orman suç·larinıı ıld 
(ielillerl bir zabit varakaelle 
teabit. musaderes\ icab eden 
lllalları ı.abt ve icabında suç 
tanı erini yakalamak vazif eıılle 
İllUkellettirler. 

Orman bekçileri ve bekçl
baııtarı kendi mıntakaları dıhi
lirıdı her uevt suç faillerini 
hkalıtmakta, zabıtanın taleb 
tdeee~l muaveneti yapmayı da 
ltıecburdurlar. 

Madde 99- Her sınıf orman 
hekçi ve bekçlbatıları muvaızat 
Oldukları orman mıntıkalarında 
'" teıkeresl olmıyanların ve 
Urnıan idarealnden tzln almımiş 
!anların avlanmalarını mene-

der Ye zabıtai saydlye nızamnı 
eai ıınkmUae göre bu gibi-

erin av ell4blarını dahi muaa
ereye ıalahiyatlidtrler . 

Madde 100 - 98 1.aci mad
~eye i öre silah ta~ımaya "alA

lyetl olan orman memurları 
endllerine verilen silah ve 
evaıımını temiz tutmata mec
Urdurlar. Bunları hiç bir ıebep 

'fi bahane ile başkalarına verd· 
~ez ve satamazlar. Akıl hare· 
rflıette bulunanlar tnzıbatl clbet-
eıı 2049 numaralı kanun bU
knnııertoe ve cezal cihetten de 

1 
'llrk Ceza kanunu bllkUmlerlne 

rı&bt tutulurlar. · 
Madde 101 - Sllılh taşımaya 

lalahiyetU olan orman memur-

~
rı ancak Tnrk Ceza kanunu
tın 49 uncu maddesinde yazılı 
•llerde ıilAhlarını kullanabl
lrJer. 

Madd., 102 - Umuma mah
•us ormanlarla hususl orman. 
~rıiıtkl bekçl ve bekçibıtşıları 
llbi Devlet ormanlarındaki 
ek.çi ve bekçi başı lınn vazife 
6 salt\htyetlerlai balzdlrler. 

- Arkası vur -

en mühim koyun nes
Köylü koyunun sütü- linden biridir. Yılda 40-

nü içer, yağını, peyniri- 50 kilo süt, 2 kilo ka
ni satar, her yıl ondan 

dar yapağı veren, sü
bi r iki kilo yün ve ya-

tünden en iyi peynir 
pağı alır. Fazlasını sa-

yapılan bu hayvanın 
tarak en önemli işleri-

yapağısından da iyi ku-
ni görür. maşlar yapılır. 

Koyun çeşitlerimiz: Daha bir çok koyun 
Anadolunun en mü- soyları arasında dağlıcı 

him koyunu ak ve kı- da unutmamak lazım
zıl karamandır. Bu da- dır. lslaha değer bir ne
yanıklı hayvanın B den sil olan Dağlıç ile Kı-
30 kiloya kadar gelen vırcık birleşerek kama 
kuyruğu bir yağ depo- kuyruk denilen bir soy 
sudur. Ortalama 50 ki- meydana geliyor ki Kı 
lo olan Karaman koyu- vırcık kadar değerli 
nu iyi bakılırsa 79-80 olabilir. 
kiloluk bir koyun sığır Cumhuriyet hükt1-
kadar büyüye bilir. Yıl- meti koyun nesillerinin 

Taksimde yeni okul için istimlôk 
edilecek gayrimenkullere takdir 

olunan kıymetler 
Kültür direktörlüğünden : 

Taksim civarında ( Yeni okul } için istimlakine 
karar verilen gayri menkullere kıymet konulması için 
istimlak kararnamesine tevfikan Belediyece intihap 
olunan ehli vukuf ve belediye azası eski tapu müdürü 
Nuri Hatiboğlu eski variJat müdürü Osman Özatalay 
'Ue tüccardan eski belediye azası Nuri Dizdar, Belediye 
üyesi Kamil Dedeoğlu. Zekeriya Yahya Reisoğlu. Ali 
Rıza topa/oğlu oe Belediye reisi Kadri Evrenle Tapa 
memuru Mustafa beraber odakları halde gayri menkulle
rin bulundukları yerlere giderek alınacak yerler görülüp 
görüşüldükten sonra hunlardan şimdilik istimlak işinin 
bitirilmesi istenilen şubat 340 tarihli ve 7 L2 No. lı 
1400 Arşın murabbaı maa müştemilat hane ve bahçesine 
( 1200 ) Lira 42 - 77 Kanun evvel 928 tarihli elgevm 
garaj olan ( 500 ) arşın arsaya ( 500 ) Lira 73 iVo. da 
mukayyet Torullu Emiroğlu mustufa ve Gümüşhanelı 
Zaimoğlu Bayrama ait olan 60 metre murabbaında 'l'~ 
halen nat~mam, bir katının dı varları bulunan hane. 
Clt! arsaya { 300 ) lira kiymet taktir edilmiş olduğu 
ilan olunur. 7 - 8 

Ser bayilik yapmak istiyenlere 
lUrk Hava kurumu Trabzon Şubesi Başkanlığından: 

Hava Kurumu Piyango Biletlerinin sorum ve Eıatışını bir f'lden idare s ure lile bu günkll 
~rllumanrlıın fazhısıaı temin maksadlle Şehir içinde PJyango bilet ser bayiliği ilıta ına idare hey

nce karar verilmiştir. 
k 1 - Ser baylUk yıtpmak lstiyenlerla bu günden itibaren bu ayın 26 cı Cuma gOoU akşamma 
~:<1aı.· Trabzon Hava Kurumu Şubesine baş vurmaları ve şubede mevcllt Piyango lalimutname ve 

il göre bııylllk istemeleri lazımdır. 
~ 3 - Ser baylllk yapmak arzu edenlerin yukarıda yazıtı giine kadar birer dllekce ile Şube 
r•tkınlı~ıoa 26 • 8 • 937 &1loüıı9 kadar muracaatlırı UAD olwıur. G • 9 
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Hastane inşası için istimlôkine 

karar verilen mahallere kıymet 
takdir edildiğine dair .. 

--·- a 

UNAN 
Belediye riyasetinden: 
Tra6:ıon ·da Dftlletçe yapılacak ( 250 ) yataklı Nümune 

hastanesi için Vilayet itlare heyetince istimlakine karar 
fJerilen Kavalunıydan 'da Ihsan Hamamı ojlu ile Kala-
fat o;ullarına aid hane ve tarlalara kigmet takdir edil 
mele üzre intihap olunan heyeti mulıammıne'ce Ihsan Ha
mami ojluna aid on beı dönüm tarlaya 6eher dönümü 
125 liradan ( 1875) lira,., cadde üzerinde 6 No. lı lcah
vehaneye ( 350 ) , KahfJelıane ittisalindeki tamire mühtaç 
ilci icat lıanege ( 700) ve gine aynı tarla içi 'ide kısmen 
an/caz halinde harap ve büyük 7 No. lı haneye ( 500 ) 
fle altı tane sıra eolerden baıta biriRci 8 No. lı eve ( 650) 
ve di;er beş haneye ( 550) şer liratlan ( 2750) ve tütün 
tamına ( 150) lira ki ceman Ihsan Hamami oğluna aid 
tarla, kahvehane ve tütün tamı ile sekiz parça han~ge 
( 6975) lira ve gine lcrolcide gösterilen Kalafat oğlu 
Abdullah vı Hüsnü vereHlerine aid dört dönüm tarlaya 
getirdiği irada nazaran beher dönümü 140 liradan ( 560 ) 
lira 'Ve Kalafat oğlu Abdull•ha aid 18-1 No, lı gol 
üzerindeki üç oda, bir salon ve bir matbahtan ibaret ilci 
kat haneye ( 900 ) ve ö"niinclelci bir icat pavyon şeklin
deki haneye ve lıafllrısa ile çimenliğine ( 300 lira ki 
uman Kala/at oğullarına aid hane, tı,,111 ve sairege de 

Trabzon Halkevinin A lık Ülkü ve Kültür 
M cmuası 

İNAN 
İNAN 
iNAN 
iNAN 
İNAN 
iNAN 
iNAN 
iNAN 

: En kıymetli ve salôh "yetli kalemlerin yazılar1nı taşıyacaktır. 
: Bir Fikir ve Sanat Mecmuasıdır. 
: Fikir muhitinin, Halk muhitinin Mecmuasıdır. 
: Ülkü ve Kültür yapıcısıdır. 
: İyi , Güzel ve doğru Mecmuasıdır. 
: Mahalli renkleri, Mahalli hususiyetleri ta~ıyacaktır. 
: Ülkü yayacak, Fi~ir yaratacaktır. 
: Bir Bütünün ifadesidir. 

Büyük bir itina ile hazırlanmakta olan bu Mecmuayı şimdiden tavsiye ederiz. 

( 1760 ) lira kigmet lconalmaı olduğu alcilcadarların ma- me eyledltt mezbure Aliye O
lumu olmalc üzre istimlak kararnamesinin 8 ci maddesine ın babuı lsmalllo sağlığında 
tevfikan sekiz ıün müdtlıtlı ilan olunu,., karısı lıede İsmail ölmeden 

19 _ 22 _ 25 _ 26 mezbureyl talakla boşadıtından 
---------------- nOfus kaydlne bu kaydln geç-

Gayri• men ku I satış arttırma ilanı 1 mediğinden talakın subutuna 
karar verilmesi hakkındaki da-

Mahallesi 
Es vak 

Sokatı Nev'i 
Camlişerif Harap mafU&Dlll 1ekiz 

biaede yedi biaMi. 

DEITERDARLIKTAN : 

Metruke 
No. 
7 

Muhammeıa vadan dolayı Asiye namına çı-
kıymeti karılaa da'Yetname nzerine mez. 

Lira burenln gösterilen ıdresde '98 
87

•
5 hanede olmayıp on sene evvel 

lstanbula gltmipede oradaki 
ikametklbıda meçhul olduğu 

Yukarda evaafı yazılı gayrimeakulüta mülkiyeti peşin para ile beyanlle mubaıir taratmdan la-
- satılmak üzere 15 • 3. 937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle de edllmlf ve lkametkahı meç· 
arttırmaya konulmuştur. l.teklUerin yGzde 7,5 dipoz.ito akçelerıle bul oldqu anlaşılan Asiye hık· 
birlikte 30 • 3 • 937 Salı rüıaü 1aat 14 te defterdarlıkta tophnrcak kında duetnamealn 11Anen teb-

_k_om_ia...,y_oııaa __ m_ilr_•_ca_a_tI_ar_L ________ ı_9_22 __ 2s_29 ____ lllloe karar verilmiş mubake-

Halkevi 
başkanhğından 
Okuma yazma bilmeyenlere 

mahsus olmak nzere evimizde 
bir halk dersao~si açılmış kayıt 
ve kabule başlanmıştır. 

tsteklllerln her gQn evimize 
murıcaatlı kayıtlannı yaptırma

ları uan olunur. 

l1an 
.. 28 Nllaa 987 Çaqamba gn. 
na mt oaa taJla edilmiş ve 

Trabzon asliye hukuk ha· 20 gQn mDddet tayin edilmlf 
Jtimlltfııden : 

Mnddel T.rabzonun Kemerka
ya mahıllealnden lsmıail otlu 
Osman Yaşann Trabzonda zey
tinlik mahallellnde medrese so
kağında çıkmaz aralıktıı 9 nu
maralı evde Yaylı oğlu lı
mail kansı Asiye aleyhine ika-

oıuauodın tayin kılınan gna ve 
aaatta Aalyeoln bizzat veya bll
vekale Trabzon hukuk mahke
mesine eelmesl aksi takdirde 
muhakemenin gıyaben ruyet o
lunac11tJ tebllt makamına kaim 
olmak Qzere gazete llede nan 
olunur. 

···~~ı--,.f"··! ,·. ~ .. :. ·. ~ 

ilan 
snrmene mabkemeıi başka

tlpli.ğioden : 
AçJk arttırma ile paraza çev

rilecek gayri menkulun ne ol
duğu : Sağı tarikiam solu kala
fat otlu Yaknp Ona ve arkaııı 
ubibl senet ile mahdut bh b p 
hane ve şarkan kardeşi İbrahim 
•e tlmalen kardeşi Ali kaptan 
ve garben tariklam ve cenuben 
bıcı Yakup topratı ile mahdut 
ve tar.kan Ali kaptan şlmalen 
sahibi senet garben tarlkiam 
cenubeıı hacı Yakup oğlu Ah
met yazıcı ile mahdut ik.l pır

ça tarla. 
GıJrlmenknlQn bulunduğu 

mah.ı ve mevki maballeal •• 
numaram : Stlrmenenln orta mı-
halleal Haziran 936 ve mart 
928 ve 31,34,~5 36,19 numarala
nnda. 

Takdir edilen kıymet : Ha
neye yoz elll ve ( 31 ve 34: ) 
numaralı tttrlaya yetmiş beş ve 
( 36 ) numaralı diğer tarla yirmi 
llukl ceman iklynz kırk beş lira. 

Arttırmanın yapılacağı yer 

r··"""'A 
i VENDVOL MAT 

• 

gOo, saat ; Sürmene mahkeme 
kııler.hlnde 20 Nisan salı günü 
saat H de. 

1 - Arttırmnya çıkanlan yu 
karda cins ve hududu ve evsarı 
ya zıh gayri menkuller 937 47 No. 
arttırma şartnamesi 1 nisan 9ii7 
t"rJbinden itibaren Snrmene 
mahkeme kal~minde berkesln 
göreblleceği bir yerde asılı ola
rak bulundurulacağı ve fazla 
malumat almak isliyenlerin bu 
şartnameye ve 937 • 47 No. ile 
aatış yerindeki memurine mu
racaat etmelidir. 

2 • Arttırmaya iştirak için 
yukarıda y11ztlı kıymetin yOzde 
7 ,5 nisbetlnde pey ve ya millt 
bir baokanı'l teminat mektubu
nu gOst•uıelldlr. 

S • Bu gayri menkullerin 
her ne suratte olursa olsun bir 
bak iddlasınd11 bulunan varsa 
yukarda gösterilen yirmi gnn 
içinde murıcaat etmelidirler ak 
si takdirde haklan tapu slcilile 
ublt olmadıkca paylaşmadan 
hariç bırakılacaktır. 

4: - Muayyen günde arttır
maya iştirak etmek isteyenle 

... ~ , ~. .. ' ·• ' ~ \' • ,,. • # 

rln şartnameyi okuyup anlamıı 
bulunmaları lazımdır. 

5 - Tayla olunan gOnde art 
tırmaya çıkarılan gayn menkul
lerin Oç dPfa bağrıldıktan sonra 
en çok arttırana ihale edilir 
ancak arttırma bedeli tahmin 
olunan kıymetin yüzde 75 tini 
bulmak lazımdır bu mikdan 
bulmadığı veya teklif ettlgi be
delle almağa razı olmadığı tak
dirde en çok artlıranın taahhud 
leri bakı kalmak şartlle arttır· 
ma on beş gOn daha uzatıla· 
caktır bu müddet sonunda en 
çok arthraoın Uz~rlnde ihale 
olacak ve fark varsa aynca htl· 
kom istihsaline hacet .kalmalt-
11zın talibinden alıoıcakbr • 

Snrmeoe sulk hukuk mah· 
kemesloden sadir olup kaWeş
miş nama göre arthrmaya çı. 

kanJan yukarda cins va vasıf· 
lan yazılı gayri menkullerin ta 
yln olunan günde gOsterlleo 
arttırma şarteamesine gOre ıa
tılacakları ve l teklllerin SQr
mene mnhkemesl başkatlpllğine 
muracaat eylemeleri ilan olunur. 

AASD 
1 
i•J 
,:ı T z miz giizel ve uc 

tilrlu matbaa işi 
yerlerine ul ş 

rs re eher 
f3 • • 

1 r ve 
r. 

En güzel harflerle en zarif kartvizitler Yeni yol matbaasında yapıhr. 

Hariçten verilecek siparişler itinalı bir şekilde vaktinde 
hazırlanır gönderilir. 

Köy bütçeleri,sandık ve bekçi makbuzlan en ucuz fiatla 
( Y eniyol ) m t aasmda bulunur . 
Uzunsokak : Polis karakolu bitişiğinde No. 63- 65 -6 7 


