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CUMARTESi 

\.. ..) \.... __ ./ GONDELIK SİYASİ GAZETE TRABZON __ .)\.,_ 

Sayı : 2322 

14 üncü yıl 

Az, ÖZ 

Uzunsokak 
Dururken. 

Belediye, bir mahalle sokağile 
çarşı içinde bir yolu parkelendiri
yor. Hiç şüphe yok. ki, parke 

yoll r belediye için daha hesaplı, 
daha ucuzdur : Bir iki senede bir 
eğreti ve tozlu, çamurlu yol yap
maktansa beş on yılda bir parke 
yol yapmalc elbette tercih edile

cek şekildir. 

Belediyeyi bu noktada takdir 

ederken, ehemmi mülıimme te. cih 
elmedig-i için de tenkidimizi yürüt
mekten kendimizi alamıyoruZ! 

Şehrin en işlek, en kalabalılc 
ana caddesi olan ve bütüa resmi 
daireleri sıralıyan ve dalı:kada bir 
uslünden sağlı sollu otomobiller 
geçen uıunsokak başlanbaşa bir 
çamur derya ı halinde dururken 
iç ve kenar sokakları park.elendir 
mek, işleri sıralıynmamak demek.tir 

Uzun.sokak, kışın çamurdan, 
yuın tozdnn kurnlrılııbilmek için 
bir an evvel parkelendirilmek Ja. 
zımdır. Tekrar ederizki ıç ve 
kenar sokaklardan evvel 1 

K. O. 

Hava 
Kurumunda 
1000 lira veren 
KuyLmcu Sarana 
Altın n1adalya .. 

Ankara 5 ( A . A . ) 

lstanbulda kugumcu Saran, 

Ankarada açzlmış el işleri 
sergisinde kazandığı mükci 
f atın bin lirasını Hava 
kurumuna tebtrru etmiş ve 
kendisine kurum tarafından 
altın madalga 'Verilmiştir. 

Hamleler 

Doğu vilayetlerinde kalkınrn 
~ ~-~ ...... ~ ~ ...... _~ ~ ......... ~ 

Üçüncü Umumi Müfettişlik mıntaka-
sında Ekonomi, Sağlık, Bayındırlık 
ve Kültür sahalarında mühim kalkın-

ma hareket ve teşe büsleri ... 
lğd1r, Hopa ve Hınısta bayındırlık işleri 

Iğdır barajına nofia vekaletince bu gaz başlanılacak. Hopada Agancık iskelesi gibi 
bir iskelenin inşasına haşlanacak, Hınısta Hınısı merkeze rapt eden Aras köprüsü 
yapılacaktır. 

Trabzonda soğuk et fabrikası 
Trabzon 2,5 milyon lira sar/ile bir soğuk et, deri, boynuz. kan barsak ate/yeler ini de 

ihti'Va ıtnıek üzere büyük bir fabrika inşası iktisat vtk<iletince beş senelik p•oğrarna 
ithal edilmiştir. 

Bayburt, Erzurum Pasinlerde zirai kombineler 
En son sistem onbeş 

tatbikata geçirilecektir. 
zirai kombine Bayburt Erzurum ve pasinler oı.mlarmda 

ispanyada =-=--...---..~-------

neler oluyor! 
Ankara 5 ( A . A . ) -

Önümüzdeki Cumartesi ak
şamı gece yarısından itiba
ren ispanya sahillerinin 
tedrici surette kontroluna 
haşlanacakdir. 

Ankara 5 ( A. A.) -
ispanya hülcümeti ispanyada 
harhetmelcte olan gönüllü
lerin geri çağrılmaları hak-
kındaki /ngiliz F r a n s ı z 
teklifini ayni tedbirin asi
lerce tatbik edilmesi şartile 
kabule karar vermiştir. 

Her gün 

Mezarlık 
İşi ne oldu .. 

DllşOalllmeden harcanan 
ve yazık olan paralurdan bir 
kı mı dıı meııırlık yapacağız 

diye iiOlüklUde yok edilen 
· paralardır. Bu kıraç ve ya
banı yerde yapılmak isteni
len iş ne şimdiye kadar bir 
yere benzemiştir, ne de bun
dan ımnra benzemek ve ben
zetilmek ihtimali vardır. 

Elektrik 
Şirkefnden 
Şikcyetler 

Çoğalıyor 1 
Tnrifo komi yonu kilovat 

fiRtır.ı 15 kuru .. a tenzil etm·ş, 

kararım Nafıa Vekaletine arz"t
miştir. Diğer taraft ın şirket 

idare i de kendlkendine b i r 
kuruş tenzilat ('/:) yapmış, 20 
kuruşu 19 kuru.,a indirmiş, 
VekAlotia t ıstikiae orz vı~ ik
llram etmeden de 10 kuruş u . 

İngiltere 
Almanya - İtalya 

. Aııkara 5 ( A. A.) 
lngiliz gazeteleri Almanva 
ve ltolya taraftndan nüfus 
meselesi hakkında alman 
tedbirleri geniş mikyasta 
fr/sir Pfmekd ve /ngiliz 
trenin1e bu mpse/cyi lıalet
mek mPcburiuetind.. bulun 
duğunu yrızm :ktadır. 

Fransa da 
Üc:!r iz kuvvetini artırıyor! 

A ıkara 5 ( A . A . ) 
Foran ·a deniz kuı.ı e !erini 
artırmağa karar 'l' rmişfir. 

A 'lkara 5 ( A . A ) 
/ı;panr.;a muhtelif Ct>phelerde 
fil kur 11etlerin gnptıkları 

foort zların p iskiirtüldiiğıi 
bil r/irilmekletir. 

Fili tin 
arğaşalıklan 

Bir mil on sterl nge 
n' al olmuş f 

A kara 5 ( A . A . ) 
/ gi iz mii "mf ekeler haka
nt Filistin J arğoşcılıklannm 
simditJe kadar bir miluon 
strelir.den fc.zfa bir maçru 

fa mal olduğunu siiylemiştir. 

Fırıncıların 
gösterdikleri 
S':>n müddet 
bugündolmuşl 

Bir Fransız ınuharriri 

Türk - Rus 
Munasebatını bulandırmak 

istiyenleri a.qd •. !atıyor 
Temps gau c iı n \•akı 

lr;tanbnlrla muhabıı lı ni ynpnn \ c 
şimdi ayni gazeteyi Romada lem· 
sil eden ( Gentiz.arı ) ı herke"' 
tanır. Türk dostlu,:u ilw tnnınmı 
olan bu r rnnsız muba. riri r.ıon gün 
lerde Milano mülakntı munasebe
tile Tüık - Ru mun ebntınc n 
bahsetmiştir. Bu mnkaleden şu 
sntıılaıı alıyoruz: 

" Konl Liııno ıle Tevfık Ruştu 
Aars arasında vuku bulan Mıhıno 
mülakatı üzerine tcf ı.irııln bulu
nan .. Gazetta del PopcL> ,, bol
şevik Rusya tnrnfındıın l~nradcnız· 
d , Kafknsyndo, Cu c land:ı, 
Azcrbayc ımda şiddet rrjınıi tntbık 
edildığini ve bu halın lahamnıul 

c lilir birşey ol.nııdı.:ını ileriye 
ı;Ürerek burah d ı yaşıynn miJlet · 

lerin ız.tırap se le ın ltnlya gi0>1 

Turkiyenirı de yab ncı k !maması 
laıim geldı • ni kayde~m ~lır. Biz, 

Türk ve lt itan H ı.: ye Nıızır
la ı M lnnoJa k nuşur • .ı tıı nrn 

larında Karnden -;. ve l 'afkııs 
havali~indeki bolşevık ı l·Jıınioın 
mevzuu bah ed 1 p c ılm dığını 

b lmiyoruz Fakııt b.> l bı i .tı
male ken<li hesabımıza ınanoıı
yo. uz 

Her şeyden bir parça .. 

Ön cepheye, yaui asıl gö· 
rllnecek kıı:ımıaa çekilen kale 
dıvarma lıarcnaan para, oka
dar bir 8alıuyı dürt taraflan 
zarif bir şekil çerçeveliyebi
lirdi. maamtlfi bunrtan sonra
ı:ıı için de purttmızı yok et
memek için zararın neresin· 
den dönQlürse kılrdır diyoruz! 

tllnden cibayete koyulmuş. Bu 
hıtrekcti gnrip ve yolsuz buluu
lnr « teozlltlt varsıı nizami i 15 

kuruştur, yok a evvelki 20 ku
ruşu alınız ıı diy ,. ve rn luk 
faturnlrırı kabul etml'-'Orlarmı,; 

Fırmctlarla belediye ara
sında narh ve laphiye mese· 
lesinden b.'r anlaşmamazlık 
olduğu geçenlerde 9aztlm1ş
tı. Beleiigeden öğrendiği· 
mize göre fırmc !arın. uy
gun narh f.ıerilmediği fa~

diı de terki sanat için KÖS 

terdikleri onbeş günün hita· 
mmdan sonra ikinci o 'ar.ık 
gösterdikleri müddet de bu 
gün bitiyormuş, 

Fılhnk ka Tu kı} enin a: sıulus ... l 
si;aı;c. ni anlam k i~iıı Turkiye 
isleıiııi çok yakın n bilınek. icJp 

etmez Tuık ye Cuınhurıyeti ilo< 
kurulduğu gundcnb:ri sadcc:s 
kendi milli hudutları dahilındc 

olan Türklere m h us bir milli} et 
pren .ibi gülmüştur. Nitekim son 
gunlerde Fransa ıle Türliye ara
sında mukııddernb m -vzuu bnh.s· 

olan İskenderun me lesi bunun 
en açık bir delılıc:r. Kemalist 
Türkiye Turıınizın h:ırekcti şek
linde lıiç bir siyasete taraftar 

dcg-ildır ve böyle hayali maksat· 
lar uğrunda Türk milletinın kud· 
retini hıraf elmcği asla düşünme
miştir. Bugüne kadar takip cdılen 
bu siyı.setten bundan nonra dön· 
me.ııi için ortada hiç bir sebep 
yoldur Binaenaleyh Türkiye ile 
Rusya ara ındaki münnsebalın 

esasından değiş C-ğİne hiç ibtimııl 
verilemez 

Elektrik taksimatı : 

Trabzon şehri küvveUi bir 
elolctrilı: fabrikasına aahip bulun
maktadır. Buna rağmen rün geç
mez.ki karanlıktan Jİlı:iyet edilme

miş olsun. Şehrin her tarafının 
ışıklandırılması bizim kadar alaka

darlar tarafındanda arzu edilir buna 
fÜphe yoktur. Her şoy'in başında 
büdçe mülahazası mevzuu bahsdır 
amenna... Yalnız aynı masrafla 
şehri daha çok ışıklandırmak ve 
mevcut elektrikleri daha faydalı 

olacak şekildo taksim etmek im
kanı varmı ? Bunu düşünmek la· 
zımdır. Uzun sokak, Maraş cad
desi gice 24 den sonrada aı çok 

ışık.lıdır. Bu sokaklarda bir kaç 

elektrik lambası vardır. Bu cadde
ler az çok muntazamdır. Karan 
lıkta da çok sendelemeden yürü
nebilir. Buna mukabil çarşı ıokak
ları 24 den sonra zifiri bir karan· 
lık içindedir. bu sokaklar ıündüz 
bile yürünemiyecek kadar berbad. 
dır ve belki Uzunsolcak, Maraş 
caddesi kadarda işlelcdir. Uzunso
kakla Maraş caddesinin bir az 
fedakarlıl{ına mukabil bu tokalda

rıda mehma imkan ışıklandırmak 

kabil değilmidir ? . Herhalde ka
bildir. 

* • • 
Çarşı ıokakları : 

Çarşı solcalcları; sokaltdan baş

ka her şeye benz.erler. Bu sokak
ların bir tek yarar tarafı vardır. 
oda birer hatlı içtima balino ıel

Dıif olmalarıdır. Yağmur Y•2'dılı 
ıaman bu hattı içtimalarda top. 

lanın sular ln2'ım yollarına akarak 

teıuı:z.lia-i tewin etmektedirler. Ma-

JQmya Değirmenderc ara aıra kü
süp bizi su.uz bırakmaktadır. Böy
le zamanlarda Çarıı sokakları De- ı 
ğirmenderenin boykotuna mukave
met vasıtası olarak kullanılmakta
dır. buda iıtisgar edilir bir hiz

met değ-ildir 1 Herhalde bu sokak

lar islib edilmelidir. Her yerde 

yolların ortası yüksele olurken 
çarıı ıokaklarının ortası düşüktür 

doR-ru deg-il. Bunların röbeğini 
bir az ıiıirmeli ve ortadan akan 
suları yandan akıtmalıdır. 

• • • 
Ekmek işi: 

Fırıncılar istedikleri narbi ala
bilmek için ekmek mık.tarını ted

r:cen azaltmaktadırlar. saat 18-19 
dan sonra elemek bulmak bir az 
mcs' ele oldu. bu gidişlede bir mes'. 
elei mühimme olacağa benziyor. 
Kalitede pek nörmal detil bel
lci bir az anörmaldır. Bunun için 
bir tedbir alınmuı icap eder sa· 
nırım. Fırıncılar haklı iseler biz 
biraz fedakarlık yapalım haksız 

iıeler onları vazifelerini yapmata 
davet edelim. Kanun her aınıf işçi 
ve san'atkira muayyen çerçeve. 
ler dahilinde haklar tanımış, ve· 
cibeler tahmil etmiştir. Onlar vazi. 
felerini yapaınlar bizde haklarına 
hürmet edelim. Şehirde belediye 

narhına tabiğ esnaflardan mınla
um cemiyetleri olan aşağı yukarı 
fırıncılardır. Nihayet bir etnaf ce

miyetini idare edememek dedikodu 
mev.zularına yol açmak dog-ru de-
2ildir. Ez kaza latanbulda olaydık 
adım başında bir teşekkülü olan 
bu diyarda ne yapardık acaba • ? 
Dc·e d!i,rndüm de başım döndü ... 

P. 

Yeniyol 

Yugoslavya muarız 1 
Ankara 5 ( A, A, ) -

Yugosla'Vya başvekili Yugos
lavganın Habsburgların 
tekrar Avusturya tahtına 

geçmelerine katigen muariz 
kaldığını söylemiştir. 

Akşamki 

Radyo h~berleri 
Yugoslavga Fransa ara

sında tesis edilen posla 
kablosunun resmi küşadında 
bulanmak üzere Fransa pos· 
ta nazırı hususi voğonla 
Belgrada gelecektir . 

• Yugoslaflga boş ve dış 
bakanı millet meclisinin 
dünkü toplantısında Y11gos
lavga dış politikası hakkın. 
da bir natuk irad etmiştir. 
Bu nutuk Paris matbuat 
<ilemi ile sigasf mehaf ilinde 
iyi hir iz hrrakmıştır. 

• Gazetelerin verdiği bir 
habere gô're Türkiye Cum· 
huriyeti hükameti Başbakanı 
ismet lnö'nü lngiltere hü· 
kumeti Kraligesini ziyaret 
etmer üzere bu ayın onbe
şinde londraya hareket 
edecektir. 

.1 ,, 

etmiyorlarmış ama cerynn tel
leri de şirketin nıakasile ke!':!l· 
liyormuş. Birkaç şikayetler. alı· 
yor dinliyoruz. 

lş kanuni ve nizami mecrr
sına okıılmnlıdır. 

SQkın bir ekmek buhranı 
karşısında kalmatJalrm I 

Bundan başka ortaya çıkan 
bazı şayıalnr var ki bunlarıda 
tekzip edebiliriz. ltnlyonın Mont

reux mukııvele:ıine imza koymıısı 

için sadccw Ru~ya menf anlına 
mmmmmmmmmmmmli;\ 

M ola ak bu mukavel,.ye fİrmiş olan 

B ıı ı ı k b 1 k 1 ~ bazı maddelerin dcğiştirılmesi bu 

U y U 1 r mera a ~ij türlü şayinlnrdandır. Muhakkak 
olan bir nokta vardır ki Mont-

k k 1 d b 
reux mulcavelesini ne Türkiye, 

değiştiremezler. Bugünden malam O Unaca O an e e Al 1 ne de ltalya kendi arzuları ile 

olan şey, ltalyanın yakın bir uı· • t• A b •• ı ı k manda bu mukaveleye resmen 
ıç ıma 1 uyu roman: ~ı imza koyacağıdır; Turlc ltıılyan 

ij münasebatının bundan .sonra daha 

fF?>c§ltrÜ~ 
Evlenmeleri 

Pazartesi gününden itıbaren 
Tefrikaya başlıyo,.uz. 

Pariste büyük bir rağbet görmüş. derin bir merak 
ve alaka ııganaırmış ve birkaç defa tap edilmiş hir 
eserdir. Trabzonumuzun tanınmış ve sevılmiş ağır 
başlı ve değerli Avukatlarından Vasfi Bilen tara
fından ( Yenigol) okuyucuları için Fransızcadan 
Türkçeye çevrilen bu edebi ve içtimaf romanı Pazar
tesi tef rik.a suretile neşre başlayacağız. 
~Jlıii:t;ag+;aJl;;t:a~~ ...... ~...-.....-...... &ta 

1 .• b' 'h . 'd • samımı ır SA. aya gırec ğ-ı ır. 

7 rviart 937 Pazar lik 
maçları 

( 2 inci takımlar ) 
Saat : 9 da 

Sebat J Y. - Necmiati 
Hakem: Atıf 

Saat : 70, 15 de 

l 
ldmanocajı • Trabzon Spor 

Hakem : Halit Al ş 

( Birinci tak mlar ) 
Saat : 12 30 da 

Sebat İ. Y. - Nec 'ati 
Hakem : Alı/ 

Saat : 14.15 d• 
ldmanocağı Trabzon Sı o,~ 

Hakem : 1-lalit Ateş 
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bakan 
·· ıerle 

aş şa 

ccÇocu la ını niçin 
okutuyorsun?» 

" Biz cahil kaldık onlar 
okusun. B i r o ğ 1 u m 
İstiklal harbinde şehit 

oldu, beşi okuyor .. ,, 
Yirmi bir Subat günü 

lzmire vasi/ olan Başvekil 
ismet lnönü yanlarında lk 
tisat vekili olduğu halde 
Ankaraya dönmiişlfrdir. 

Başvekil lzmirde iktisat 
vekili. vali ve belediye reisi 
ile beraber hükumetçe satın 
alınan Kızıl çulludaki A
merikan kollcjini gezmiş. 
Kadif ekalegi ziyaret etmiş, 

imar edilecek yerler, Kül
türparkı 'Ue fuar işleri et 
rafında izahat almıştır. 

ismet lnönü ikinci günü 
Çeşmeyi gezerek yolda köy 
lüferle gô.rüşmüş, eski idare 
lerle geni idare arasında 
mukayese yaptırmış. '9ergi 
ve istilısalat hakkında ma· 
lumat almıştır. Bu konuş
malar esnasında lzmir lise
sinin son sınıfında okuyan 
bir talebeye köylüler ara· 
sında görmüş. talebenin 
yetmiş yaşındaki babası 
Ahmet dayı ile de konuş· 
muştur. Ahmet dayı, Başve
kilin : 

- Çocuklarını niçin oku-
tuyorsun ?. Sualine şu ce
*Vabı vermiştir : 

- Biz cahil kaldık. Onlar 
okusun. Bir ojlum İstiklal 
harbinde şehit oldu. Beşi 
okuyor. Demiş, Cumhuriyet 
hükumeti hakkında fikrini 
de: " Devlıtin bu k a d a r 
kudretli ve halka bu kadar 
yardım eder olduğunu lıiç 
görmedim. ,, Cümlesile an
latmıştır. ismet İnönü bu 
cevaptan son derece memnun 
olarak ihtiyarı alnından 
öpmü#ür. 

Başvekil diğer bir çok 
köylülerin dertlerin, şika
yetlerini not etmiş, Eski ve 
Bergamaga giderek Gediz 
nehri ile Bakırçay havali
sinde bir Martta .kurulacak 
olan kombinalar hakkında 
tetkiklerde bulunmuştur. 

ismet lnönü İzmire dönü 
şünde 1 k.lisat vekili Celtil 
Bayar'ın geni lzmir limanı, 
ihracatın milli vapurlarla 
yapılması ve ihracat satış 
kooperatifi teşkili hakkın 

daki izahatını dinlemiştir, 

lzmirde modern bir liman 
yapılmasına karar verilmiştır. 

İzmirin yeni limanı 
nasıl olacak? 

tzmir limanı, mntelıassı larıa 
d mQtale sı llcibioce Halk
pınar koyunda yeniden tesıs· 
edil cektir. Bu yıl koyda tarak. 
makinelerlle temizlik yapılacak. 
denizin sığ olan kısmı derinleş
tirilecek ve beş yüz bin lira 
sa.tfile bir rıtıtım inşa edilecektır. 

Rıtıtımm inşasını, denize dil 
şckliude uzanan doklanA inşaatı 
ıakip edecektir, 

Yeni liman inşaatı yıllara 

taksım surelile temin edilecek 
ve beş yı dıt yeoi liman tamam
} oınıp olacaktır. 

Eşya ve 
tabiat 

Hakkında 

72ders 
Üçüncü Umumi Mü/ ettiş

lik kültür müşaviri değerli 
h~mşerimiz Reşit Tarakçı. 

oğlunun yukardaki adla çok 
kıymetli bir kitabı basıldı

ğını dün haber vermiştik. 
Eserin şümul 'tle kıymeti 
hakkında okuyucularımıza 
bir fikir vermek için ihtiva 
ettiği 72 bahsi aşağıda 
sıralıyoruz : 

İçindekiler 
Bir kemik, Kemikler. iske

let, Alabalıklar. Akvariyum, 
Bir körük, Tene/ füs, Bir 

av köpeji, Et giyen Hag

fJanlar, Ada Ta v u şanı. 
Kemirici Hayvanlar, Bir 
Ördek, Kuılar. ispinoz kuşu
nun yuvası, Ötücü kaşlar. 
Bir sümüklü Böcek, Sürü· 
nen hayvanlar, Dere hamsisi. 

Balıklar, Bir Mayıs böceği, 
Böcekler. Bir havuç. Nebat; 
Kök, Bir ihlamur yaprağı, 

Gövde ve yapraklar. Düğün 

çiçtği. Çiçek, /Jir fasulyo. 
Tohum, çimlenme. llkbalzar
da bahçe, Çelik. aşı, Kil. 
Topr•k, Bir parça tebeşir, 

Toprajın is/ahı. gübre, Bir 
papatya, Gülrt', Ki r a z, 

Ziraat i ş l ~ r i, Bir parça 
çakmak taşı, Buşiıca kaya
lar, bir irmak kenarında 

gezinti, Jeoloji hadiseleri, 

Mekteplinin kalemi, hava

nın tazyiki, bir parça şeker. 
Cisimler inbisat ederler, 
Alkollu termometre, Ter
mometre. Pusula, Miknatis 
/er, pusula, Sınıfın sobası, 

Oksijen, Su, içilir sular. 
Dişlerimiz, hazım. Mu m, 
Odun kömürü, köm ü r le r, 

yanmalar, bir demir kürek, 
demir, Font, Çelik, maden· 
ler bazı eşya, kullanılan 
madenler. bir ekmek parçası, 
kanın devranı. el l erim iz. 
Cümlei esabiyı, ı l e k t r i k 
ceryanı, elektrikle aydınlık 
ve ısınma, elektrik mikna
tısı ve tatbikatı, ceryanın 
kimyevi ve uzvi t e s i r i, 
elektir i k jenaratörlleri. 
Akkiımülatör. 

Bu istifadeli kitabı bütün 
muallim ve münevverlere 
tavsiye ederiz. 

Kömür sergisinde 
En iyi vasıta iktisat 
vekaleti tarafından 
memlekette tamim 

ettirilecek 
Ankara - İktisat vekaleti 

Ankarıda açılacak olan kömUr 
serglsl dolayısile çok mUhlm 
bir karar vermiştiı': Bu karara 
göre vekalet aergide ttışhir edi
lecek olan modern yak.acık va. 
sıtalarından en iktisadi ve pra
tik olanını, salahiyetli bir jUri
nln eaaslı blr tetkikinden ge
çirdikten ıonra, memlekette 
neşir ve tamim ettirecek ve bu 
tipin ucuz satılabilmesi için bir 
i{eml ve nakil mualiyetleri der· 
plj e{ltQtktit, 

/YEN/YOL/ 
ı i 

Bir tecrübe 

Ölenler 
Tekrar yaşar mı? 

Doktor Briukonenko, blltUn 
dlioyı ilim adamlarını hayrete 
düşuren bir tecrnbe. yapmıştı ; 
Doktur Briukonenko, bir köpe
ğin başını kesmiş, bu başı sun'i 
bir kan cHelaaı aleti takmıt ve 
bu kesik baş böylece altı saat 
yaşamı,tır. Köpeğin bu kesik 
başı, bu esnada, her ttırlU hayalı 
aksUlAmellerde bulunmuş, ıöz
lerlni kapayıp açmış, inlemış, 

yemek yemiş, yalanmış velhasıl 
her tl'lrlll hayat cilveleri göster
miştir. Briukonenko, bu tecrU-
bı>sinde, tabii kalp illiradı ve 

ahengi ile k•n cevelan ettiren 
kendi icadı sun'l bir kalp, bir 
"Au toj ecteur,, kullanmıştı. 

Bir kaç sene sonra, doktor 
Brl u k o n e n k o, tecrUbelerinln 
ikinci aatbuına tam bir vllcUdU 
yeniden cualaııdırmıya ieçmişti. 

Bu safhada, operasyon maaasına 
bir köpek 7atuılmış. Bu hay
vanın &ötıü açtlmıt ve husuıi 

penslerle kalp durdurulmnştur. 
Ve köpek bir kaç dakika ıonra 
ölmüştür. Bunu muteakip, kıaa 
bir tenklrnf devresinden ıoıua 
peusler kaldırılmış, k öpe al n 
kalbine " Autojesteur,, teıbit 

olunmuş ve bu suretle köpek 
yeniden canlanmıştır. 

Geçen sene, Brlukonenko'nun 
tecrUbeleri için, Moıkovada bir 
Fiziyolojik araştırmalar ve tec· 
rUbevi Terapötlk En s t l t us n 
kurulmuştur. 

Bu enılitUnQn eaas kmaı, 

çok mükemmel bir nı1olojl 
laboratuvarıdır. Bu laboratuvar
da, hıynnları yeniden cıulan

dırmaga matuf akla ha1ret ve
rici tecrUbeler ve ımeli1atlar 
yapılmaktadı.r. Bu laboratuvarda 
mm adamları, hayatı uutmıı.lt 

1 Köylülerimize öğütler 1 

TAVUKÇULUK 
Evlerde civciv çıkarmak çok zevkli 

ve eğlenceli bir işdir. 
lnsaalar, daima tabiat l~le· 

rile uğn~mağı sever ve hun
lardan bUyilk bir zevk duyarlar. 

lııc;anlar, nasıl ki bahçele 
rinde çiçek, meyva ağaçlarını. 

sebzelerini yetl:Jtirmekten zevk 
duyarlarsa, tıpkı bunun gibi, 
evler·nde tavuklarından kendi 
elile civciv çıkarma2ı da o ka
dar sever ve bu tabii arzuları 
nın mevkii tatbike geçtikleriııi 

görmekle sevinir ve irtibsr 
ederler. 

okuyucularımızın lm zevkli 
Işde muvaffak olabilmeleri için 
bu bapta, zaman zaman güste
rece~iıniz renni usullere riayet 
etmeleri l<lzımdır. 

Şimdi, mevııim yaklaşmak 
Qzeredir, tavukların yumurtla
dıkları fazla yumurtalardan clv
ci• çıkarmak iıtiyenler şimdi
de• hısırlanmaları lazımdır. 

Bunun lçla, 1'uluçka yerle· 
rialn, civclv odalarının, civciv 
barınacak yerlerin §imdiden 
yapılması, hazırlanması lazımdır, 

Bu it için kullaoılacak civciv 
kttmeılerlnin ön taraf la r ına, 
iezeceklerl yerlerin tel lle örtnı. 
meıl, odalarının Usta, allı kapalı 
ve biç bir ıeyia. girmiyeceği 

tarzda muhafazalı Olarak yapıı· 
ması lazımdır. 

Kuluçka oturtulacak sandık 
veya katıların hazırlanması, 
geçen seneden kalmış otlarıa 

kük.Urt gazı, ınbzimı, aaidfinik 
lizol gibi antl1eptik mahJOllerle 
deıenf ekte edllmeıi zaruridir. 

Tavuk yumurtalarıodag civ
civ çıkarmak, a ş ağıda yazılı 
uımllerde kabildir, 
_ı - Tavuk ._veya hlndllerl 

kuluçkaya oturtmakla, 
2 - 8un'l bir şekilde ku

luçka makinelerile civciv çıkar
makla kabildir. 

hinci usul, Vdtıi mikyasta 
tavukculuk yapacaklara tav8iye 
edilebilir; vakıa yabancı rnemle 
kellerde oldugu gibi. vaktinden 
evvel civciv çıkarmnk için elek· 
trikle ısınan, iş iyen, kUçUk 
mikyasta kuluçka makineleri 
Vdrdır. 

Mnamtırih, gene vaktinden 
evvr·l civciv çıkarmak arzu 
t"dildikte, hindileri cebri bir 
.şekilde kuluçka yaparak mak. 
sadıoızı temin etmek. te kabil
dir. I lindiler, iyi bakılmak far. 
tile &enede 2· 3 defa kuluçka 
olabilirler. Zamanında, hlodlle
ri c·ebri bir şekilde nasıl kuluç
ka ysparuk civclv çıkıırılııc.ığıoı 

izah tdeceğız. 
Tavuklar; ancak marttan ıon 

ra, nisanda k11lııçka o 1 matı 
başlarlar, B~zı cins tavuklartla 
kuluçka olmak tııttdıdı pet 
fazladır, o k a d a r ki, bµ g l b J 
tavuklar 20 - 25 yumurta yu
murtladıktan sonra hemen ku
luçka olurlar. 

Umumiyetle çok yumurtlıyan 
tavuklu, kuluçka çok gDç ve 
pe-k az yatarlar; tavukçulukta 
bu cins tavuklar dRha makbul· 
dUr. . 

Nisan ylrml be~loe kadıır 

kuluçka olmıyan tavukları ka-
ranlık bir yere kıpıyarık buğ
day, kenevir, kırma yulaf gibi 
kuduıcı yemlerle beslemek 
suretile iıteallen berhanil bir 
clos tavu2u kuluçka yapmak 
kablldir. 

çareJırJ..o.i bulmak için, ölti.m 
denen hAdiıenlo muhtelif safha- 1 Dünyada 1 K b k f b k larını ve vetiresini büyUk bir ara Ü a ri asında 
dikkatle tetkik etmektedirler. __ N_e_le_r_o_lu-.!y~o_r__ çalışacaklar 

Dokror Briukonenko, kendi 
tecrnbeleri hakkında diyor ki: 

ouım, muhtelif Sllha ve mer
halelerden morekkep orijınal 
bir llzyoloji Yetirealdir. Anla
mata ve gormet• çalıştıaımız 
nokta, bu sa!hılırın hıtngilerin
de ıum yeniden hayat vermeğe 
kadirdir ve aciz kıldıtı devre 
nereden başlar. 

Senelercd durmadan ve aciz 
getirmeden devam eden çalışma 
neticesinde, Enıtitünün ilim a
dllmları, bir kaç ay evvel, ye
niden hayata kavuşturulan vu
cutta bu hayatın idamesi usu
lUne varmışlardır. 1' illıaki.lta, 
vaktiyle bu EnstilUnUn ilim 
adamları, llllcak vücuda yeniden 
can verebiliyor, fak.at bu yeni 
bayatı idame ettiremiyorlar, ve 
ameliyattan kalkan hayvanlar, 
birkaç saat yı.tşadıktan sonra, 
yeniden ölüyordu. 

Soğuğa ve sıcağa nasıl 
alışmalı? 

Sıcak bir odl:ldan birdenbire 
soauaa çıktıgınız vakit derin 
bir nefes alıaız ve netsilliz 
tutunuz. Böylelikle kamnız vü
cudun salhıua hucum edecek 
ye soauau aize bissettirmiye
cektir. Ağzııuzı açmayınız Yt} 

bu hararet değişikliğine aiışın 
caya kadar nefeı;inizl tutmakta 
devam ediniz. 

Soğuğa alışmak için de çare 
şudur: 

Kışın soğuktım çok millees 
ılr olanlar eıı~uı i Uç, dört haf 
ta sıra ile her gUn gUode lıir 
iki d11kika 1t h.alad~ soğuk 
suya ~uk.ıııalı ve l..ıu surccıe 

soğuğa kar~ı ıuw1fıyet kesbet· 
meli imişler. hu usul bUlitn 
vücudu ıo"u"ta .. ıştıtıyoruıu~. 

Karabük demir ve çelik 
fabrikalarının kurulması 

işini üzerine (llan Brassed 
şirketinin müdürü Makenzen 
ve elli kiıililc mühendis 

heyeti lstanbula ıelmiı ve 

Karabüke gitmişl1rdir. Bu 

fabrikanın inıaıı iıinJe 

çalıştırıltıcalc ktılf a, alttı t7e 

diğer işçiler olmak üzere 
500 kişi alınacaktır. 

kul servetlerini göst1rigor. 

Biliyor musunuz Fransa· 

nın gayri menkul serfJeti 
ne kaqarmşı? 70 milyar 

frank. 

Scwf a 2 
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Orman kanunu 
-4-

Bu nevi mahsullerden salep, 
yer mantarı, kitre, çilek, so4an 
kocayeıııiş, alıç gibi toprak mab 
sul!tı ile menları ve a~açlı 

yerlerdeki otlorı toplıyacaklar

dan ( 18 inci maddede gösteri
lenlerden başkaları olsa dahi ) 
para lilınmaz. 

DÔRDÜNCO FASIL 
Ormanların kadastrosu 

Madde 21 - Devlet orman
larının kadastrosu orman ida
resi tarafındın yakılır. Kadast
ro işleri, biri sahanın tavsifatı

nı göstereD yazı lşlerindea, di
ğeri de haritadan ibaret olmak 
üzere iki gruba ayrılır. 

Orman kadaatrosuna etıas teş 
kil edecek olaıı haritaların a
lınması işini bu kanunun mer'
lyetl taritıinde başlanarak 10 
sene içinde ikmal edilir. 

Madde 22 - Kadastro, tah
didi yapılmış ve harltaaı alınmış 
yerlerden başlar ve k11a takai
matına gOre a1tl ayrı olarak 
tesblt olunur. 

Orman kadastro işlerlle mOl
kiyet Ye taaarrurlarındıki her 
tUrln deQişlklikleri ve ,bllahara 
yapılacak taıhihatı. sair 111t1te
nenl işleri, TlUlyetlerdekl or
man başmtıhendlılerl ld~r• e
cler~er. 

BEŞlNOl FASIL 
Orman korunması 

Madde 2~ - Ormaalardın 
kaim kuru ağaç, kuru kök ke•
mek veya çı~armak1 kuru •taç
lardan kabuk ve çıra almak, sa
lep, yer mantarı, kJtre, soğan, 
kocayemiş, alıç gibi toprak mab 
sulatı ile meyvaları, kuru yap. 
rakları, toplayıp göttlrmek ve 
her çeşit artık ve yerde yatık 

denilmiş kuru •taç, toprak, 
kum, çakıllatı ve taı çıkarmak 
ve mazı, koıalak Ye uir ormaıı 
tohumlan toplamak, ormanlar
da ulamak, Orman ldareıloden 
lziıa alma~ı ve bu idarenin ta
yin edecetı şart ve mtıddetlert 
batlıdır. 

Madde 24 - Davlet orman
larının ıınırlan içinde maden 
araştırmak için ziraat veklleUa
den, tat ocakları araştıraak 
için de orman idaresinden izin 
alma~ ş~rttır. Gerek evvelden 
ve gerekıe yeniden ruhıatalan 
arayıcılar araştırm~yı ,baflama
dan evvel arı1acat1 yeri ziraat 
vekaletine veya orman idueıl
ne haber vermeğe ve lzln al
maaa ve ormanlara zarar gel• 
cek. hallerde orman ldar11lnln 
gösterecetl tenblrlerl kabul et
meğe fi yapmığı mecburdurlar. 

Taşocıaı işletmek içla ztraıt 
vekaletinden Tt maden işletmek 
içio icra vekilleri heyetinden 
karar alınmak şarttır. Bu tarar
lar verlllrken her hanif taşo
cağı veya madenin itletllmeıf
nin ormana veraceal zarar göı 
önünde tutulur. 

Madde 25 - Devlet orman
ları içinde yeniden yerletllmesl 
ve ormaaların devlet tarafından 
ışletilmeslae~ ve ıauhafazaıına 
mUteall!k yapılacaklardan başka 
her çeşit binalar ve a~ inşası 

• Arkası var -

Halbuki buıun, Enslittl11ün 
köpekleri arusında, geçen sene 
agt.stos ve eylUl ıytaruıda öl
dUrUlen ve sonra yeniden can
landırılan beş köpek mevcut
tur ki bu hayvanıu, ikinci ha· 
yatlarını yaşamaktadırlar. tlu 

hayvanlar, muhtelif suretlerde 
ölmüşlerdi: lıazıaıı zehirlendi
rilmiş ve bazısının da bUtün 
kanı akıtılmıştı. Halbuki bugUn 
bu köpekler istisnasız, çok lyi 
surette yaşamakta ve normal 
şartlar içiade ink.i~af eylemek

Tayyarede güneş 
banyosu 

Amerikada bir tayyare tlr
ketl güneş banyosu meraklıla
rını tatmin ecıecek bir usul bul
muştu». Huıusi bir tayyare her
gün muayyen saatlercıe yüzlerce 
IB•tre. havaya çıkmakta ve bıı
lutlardan sıyrılarak güneş ban
yosu yapmak isteyenleri aat. 
lerce havada dolaftırm~l: t r"ır. 
Bu tayyarenin üzeri gUue~ ı~ı· ( 
gınuı geçecetl bir tarzda şeıtJf r 
bir maddeden ya pılını ·tır. • El)· 

yarenin içtnde bUsbUtlln çıplrtk 1 
banyo yapmak arzusunda tu.u
nanJar için ayrı bölmeler mev
cuttur. 

Mütehassıslar istatistiğin 
eksik olduğunu, Fransanın 
gayri menkul servetinin çok 
duha fazla olduğunu iddia 
ediyorlar. 

Hatta bir de nükte yap- 1 
m!şlar. Biri soruyor: 

Halk Manileri 
Daha deme ltar a-eldi 
Dünya bize dar ieldi 
Zevk ehline müjdeler 
Çok tükür bahar a-eldi 1 

1 

tedirler. 
EnstitQnUn bUtUn bu saha· 

!ardaki çalışmalarıle şlllidiye 

kadaı· elde ettıgl neticeler hak
kında da doktor Briuk:onenko 
şöyle demiştir: 

lnsan vucudUnlln yeniden 
hayata iadesi meselesinin de 
nihayet halledilebileceği hak
kında büyllk bir kanaatım var
dır, çalışmalarımızın hedefi de 
buaur. 

F ransanın serveti 

Yeni bir istatistik neşre· 

dildi. fransanın ga11rimın· 

- Acaba devlet ıayrı 
menkul servetini neye sak-
lıyor 7 

- Verzi korkusundan!. 

Yarının harbi inanınız, ey 
ferah ferah uykusunda uyuyan, 
ferah ferah yiyip içip , yatıp 
kalkan Trabzonlu 1 İnanınız ki 
yarının harbi ne yerde, ne de. 
nizde, ancak ve ancak havada, 
olacaktır. Tayyareye veriniz 
ve verirken e~in olunuz ki 
verilen paralar hayatınızı ve 
vatanınızı kurtaracaktır. 

'. 

•·-

. .ı: 

• • • 
Bütün çiçekler açar 
Güller kokular uçar 
Dilberler kırdı iezer 
Kuılar havada uçar 1 

• •• 
Yeıiller siyah datlar 
Y emiıle dolar bai'lar 
Herkes zevltu sefada 
Bundan ıonra kim atlar 1 

• • • 
Pro~ramlar çızıhr 

Güzeller hep dizilir 
Mcoliıler hep donanır 
Mey k.ıdehdcn ıüıillil l 

Bab• .St1lim ö;at~ın 

... 

... 
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~r~~A~eÇA Kapah zarf usulü ile 
eksiltme ilanı 

Nafıa vekaletinden: 

~'°"~ " ~~dhdhdhdh 
Kısa etek tekrar 
modamı oluyor? 

· Satıcıları deği 
Holivut 'tan kopup gelen 

6;, moda, şimdi Paris 'Ve 
londra terzilerini işğal et

1- -1-2-937 günü ihalesi yapılmak üzere ilan edilmiş olan 
Trabzon - lran Transit yolunun Trabzon vilayeti içinde 
segliip tahribatına karşr gapzlacak duvar, anroşman, 
mahmuz ve sair inşaat görülen lüzum üzerine tekrar 
eksiltmege çıkarılmıştır. 

Satılanı Dinlerseniz 
me/etedir. 

Bu moda mucibince ka
dınlar artık topuklarına ka 
dar inen eteklikler giymi
Yeceklerdir. Bu modagı çı 

karan, Holivut artistlui ve 
terzileri: 
- Kadının bacakları da 

saçları ve gözleri gibi zig-
netidir. Onu niçin sakla 
malı demektedirler. 

Keşif bedeli ( 125855 ) Liradır. 
2 - Eksiltme 15 3 937 tarihinde Pazartesi gunu 

saaat 76 da Nafıa vekaletinde Şosa ve köprüler reisliği 
eksiltme komisyonu odasında kapalı z a r f u s u l Ü ile 
yapı lacalctır. 

3 - Eksiltme şartnamesi v• buna müttf erri diğeT 
evrak ( 629 ) kuruş bedel mukabilinde Şosa ve köprü 
ler reisliğinden alınabilir. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 7543 
liralık muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 
3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan 
müteahhit/ile vtsikası ibraz etmesi lazımdır. 

izde 

RADYOLARINI Dünyada çir/cin bacaklı 
kadınların mikdarı hayli 
ço/c oldu;u için bu moda 
Avrupada hayli muhale/ete 
maruz lcalmıştır. 

lsteklilern teklif mektuplarını ikinci maddede gazı 
lı saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine 
mQÜaz makabilintle 'Oermelt ri muktazidir. 

Tercih Edersiniz • • 

Dnnyanın ell çok 
seyahat eden adamı 

Bütün dünganın fJatan 
daıı oldu;unu iddia eden 
leon Troçki beni beıer ara 
ıında en ziyade seyalıat el · 
lhif bir adamdır. Hayatında 
iltj kerre Sihirgadan kaf 
tnıya muvaffak olmuştur. 
Bu güzden Çarlık zamanın
da hemen lıemen dünyanın 
her tarafını dolaıtırır. 1914 
de harp ilcin etlildiii :zaman 
Fransada bulunan Troçki 
lıpangaga ne/ gedilmiş, is
panya kendisini kabul et
memiş, oradan Amerilcaya, 
ıitmi,tir. 1914 de Bahrı mu 
hiti ıeçerken. lnıilizler ta 
1afından denizin ortasında 
tevfilc. edilmiı ııe Rusyaga 
ıidece;ine dair teminat fJeT 

dileten sonra. Rusgaga gir· 
tniıtir. Siyasi ihtilaflar yü
ıüntlen tekrar nefyedilmiı 
Ve Türlciyege ıelmiştir. Bu
nu müteakip tekra~ Fransa, 
Fransadan Nor'Oeçe, Nor
tJeçten de Melesi/caya ıitmiı
tir. Troçlci kendisi i,in * Ben 
asrın serseri gahudizigim . • 
demi~tir 

Postada olacak ıecikmeler kabul edilmez. 
27 - 2 - 5 - 8 

Kars şehir haritasının 
yapılma eksiltmesi 

Kars Nafıa müdürlüğünden: 
KaTs ıelırinin takriben 350 hektar sahasındaki ıe

hir lftıntol•sının mtslcün kısımlara ıamil olmalc üzere 
bther hele.tarı 20 liradan ( 7000) lira muhommtn bedel· 
le hali lıazır harit•sının alınması iFin açılc olaralc tbilt• 
meye lconulmuıtur. 

1 - Eksiltme 8-3-937 tarihine müsadi/ Pazartesi 
ıünü stıat 15 tk Kt1rs n•/ıo. miitliirliijünth topl•n•t•lc 
komisyonca y•pıl11calctır. _ 

2 - Bu iıin beJ11li Uçüncii Umum Müf ettişlilc f n-. 
İcaldde tahsiıatıntllın fJerilecelctir. 

3 - Muvalclcat teminatı ( 525.00 J liradır. 
4 - Bu ameliyatın istinat ettiği münakasa şart

namesi, hususi ,tırtname (1e Nafıa fJelcaletince tanzim 
edilen şehir haritalarına ait fenni ıartnam• Kars ıelıTi 
nin 80000 milcyaslı basit krokisi bedelsiz olar•k Kars 
Nafıa müdürlüğünden fJtfilecektir, 

5 - lstekliltria mqva4kat t•minatlarını mal san· 
dı;ına gatırmıı 'Ot ~ehir haritalarını alabileceğine dair 
Na/ ıa vekcUetinden alınmış müteahhit/ile fJesilcalarını ha
mil Q/arak muayyen tün fJe saatte lcomisgona muracat-
ları ildn olunur. 4 - 4 

7 

9 

6 
A. 

V. 4 / A 

Bu gece 
M. NURi AYDIN , ı{abaoalu ) 

Nöbetçi Eczane 

ISTANBUL 

Gayrimenkul satış 
arttırması 

Kıymeti Mu. 

lılıhıllesi 
A..yvıail 

Sokağı Nev'i M.M. M N. M E. lira 

Eıkl kunduıi kfüe arsası 246 80 246 
ve yeni Maraş 

Frenkhlıar Kınlta 
lakender pııa Fabrika 

Harap hane 60 
Dört duvar 48 
Fabrika arsası 

• • B•lediye 
bahçeıl 

BlriöZ mağaza 19,5 147 

ana .. Mektep • 30 413 

sokaaı 

Defterdarlıkdan: 

11 
2 

3 

3 

76 
260 

500 

22,6 

Yukarda evsafı yazılı gayrlmeokullerlo mOlki7etler1 petla 
Ptra lle ııtılmak Ozere Arttırmayı çıi.arılmııtır. lst,klilerJn yQz. 
ele 7,r, dlpozlto akçelerlle birlikte 15 • 3 • gJ7 pazartesi gnoo 
"•t 14 te ddterdarlıkta toplnıcak komlıyonı mnracaatlarL 

3 - G - ıo - ıa 

Mütekaidin, Eytam ve Eramil 
maaş tediye günleri 

Maaşa başlantlı;ı tediye 
Tarihi Numara"' Günleri 

~- · 
BT937 1 den 41 Pt1%artesi 
9 3-937 41 • 87 Salı 

70-3-937 87 • 131 Çarıamba 
11-3-937 131 • 177 Perşem6e 
12-3 937 177 • 278 Cuma 
73 3-937 279 • 380 Cumartesi 
15-3-937 381 • 462 Pazartesi 
16-3-937 463 • 550 Salı 

Maliye muhasebe müdürlOğOnden: 
Mütelcaidin Egtam fi• eramilin mq;larının tedige tün· 

lerile •ıo 11r• natMr•l•rı galc•rıga çıiarılmııtır.Agnı ıande 
murac11•t etmeyen mütelctıid egttım fJe eramilin mı11ııl11rı 

•rteıi ag s11r/ıntltl flerilecı;i "' ha müdtlıt zarfı.,.J• Ja 
muracııat etmigınlerin ha lıuıustlalci ma•erıt istidaları 
ılıtrine luılcl•rıntl. gapılacalc talılditıtt•n •onra nuıaıl•· 
rınin tesvigı eJilıce;ı i/411 ol•""'· 

S-6-8 

Nafıa inşaat komisyonundan: 
18 Mart 937 Perşembe ıünü saat 14 de Nafıa müdür· 

lüiü dairesinde teşekkül edecek Nafıa inşaat komisyo 
nunca mulıammen bedeli 425 lira olan aşa;ıda adetleri 
yazılı elarabası fit teslcerler açık eksiltme usulü ile ek· 
siltmege konulmuıtur. 

imal edilecek .. 
eşyanın nev ı 

Elarbası 

Tıs/cer• 

Adedi 

50 
50 

Muhammen bedeli 
lira K. 

275 
150 -425 

Buna dair şartname ve mulcafJelename aı sair evrak 
laer tün Nafıa müdürlüjünde görülebilir. 

Mav•klc'at teminat 32 liradır. lstelclilerin Ticore oda 
sına kayıtlı olduklarını bildiren fJesailc ve t~minotlarile 
ilul.lı günü muaggen saatte Nafıa inıaat lcomİS!JO unda 
laaıır 6ulanmaları iltJn olunur. 

3 - 6- 12 - 17 

' 



6 Mart 937 

ilan 
Trabzon icra Memurhığunıl:ın: 
.;ık arlırıı n ile pıırnyn Çi:Yrile~ek 

ıyrl menkulnıı ne olduğu: 

Fındıklık. 
(i ) ri menkul un bulunduğu mevki 

111 halle i ok ğı ve n ııınr:ı ı : 

Hos meşalos köyünde tapunun 
, ünunuevvcl 926 tarih ve 138 
numarasında kayıtlı 4 dönüm fın
dıklıfın tamamı 3456 hisse itibar 
olunarak 252 his e ile 714 his esi. 
1 ak Ur olunan kıl met : 
Tamamına 825 lira kıymet tak

d r edilmiştir. 
\rlırmıının yapılacağı yer gun saat: 

Trabzon icra dairesi önünde 
.ı 4-937 Pazartesi günü Saat 13 de 

1- İşbu gal r1 nı~nkuluıı ,ıırlnaıncsl 
ı; .; 93, t.ırilıiııd •n ililıııre ı J;j- l:S47 

o ile Trn zo:ı tcradalr nde herk sin 
ebilıııtsl i~ln a1:1ktır. H ndıı yazılı 

oltınlardan fnr.ln ııınluıııııl ıılmak isi! 

yenler işbu şartnnmeye vo 03:> - 4i 
doııye ııunınrn 1 ile memur!) linılıe 

murncanl etmelidir • 
<ı- Artırmaya iştirnk için yııl,arıdu 

yuı:ıh kı)melin )ÜLdc '7,::ı ni beli 1 

pey akçn ı \ C) n milli bir bıınk- uın 

teminat nıııktıuzu le\ dl tdilcccktir 124 
3- Jpotek S.'lhihi ıılar:ıklılarl:ı d r 

aliıkadarl:ırm " irtifak hakkı s:ılıi p· 
terinin gayri menkul üzerlnd l.i 
lınklarının \ ' lıuı;u11i~ le ful;: \'C ınu • 
rafa dulr olun iddınlnrını i bu ilüa 
taribind~ıı itibıırcıı :w gün içrnde 
evrnkı müsbetelcrlle hi rlikte ııı mu 
rlyelirnize bildirmeleri !cup e er . 
Aksi halde hakları t:ıpu skili il 
sAbit olmud ıkça satı~ l>cdcıliııin pay
laşmasındAn hariç kalırlar. 

4- Gö terilen gllnde nrtırmnyıı i~li
rıık edeni r ıırtırmıı şnrlıınıııc iııı ok ı 
mıış ,.e lilzıınılu mnlumnh aln ış ve 
hunları kahnl etmiş ad \ e itibar 

Z A F E R ~;r~:;~: P H 1 
21-12- 936 da 

Ankara Halk Partisi G enel 
Sekreterliği tarafından tertip 
edilip, muhtelif resm] devaire 
mensup Lnni bir heyet 
huzurunda yap1lan ınüsabakada 

PHILCO 
Radyofarı 12 rakip marka 

arasında Birinciliğ i kazandı. 

R a k ip markaların dal a 
ucuz fiyatlara teklif etmelerine 

rağmen P H 1 l C O nun 

pek yüksek E V SA F 1 nazarı 

/ YEN/YOL/ Say/a 4 

kıymetin yUzde yetmiş beşini bulmaz 

\'Cl n tı, istlyenln atn • ğınn ruçlııınl 
olun diğer nlncuklılnr lmlunup la 
lııııılarrn o gn~ri menkul ile teıııin 
d ıi nl cnklııruıııı ıııecnıu ıudun 

)U ~ıkmnz n en .,;ok artır nın 
le. Qudıı bakı lmlmıık ıizere :ırtııııl!l 

gün <luhn temdit' e on be,· nci 

f:! nün sonu o l a n 
20 - 4 - 937 Salı günüde 
nyııi ıattıı yııpılacak artırma da 
en çok u tır. ıııı ihale oluııur ancak 
ım tı lst yenin nhıc:ığı ruı.;lıunı olıııı 
di r u ııcaklılıırın o garri ın nkul 
ile trııı1 n edilmiş alııcnklurı nıecnıu
urıdnıı fıızlıı)ıı çıkmak ~artU.-, on ~ok 
arlıraıııı ihale edilir Myle hir hcdel 

Id dllmezs ilı·le lnpılmaz ve 
tı tıulcll d n er . 

fı G.ı) ri menkul lıaııdisinc ihale 
o.un n kim e ·e ) n verilen hnft 
rııühl t ir;iııdc parayı ernıezs ilıııl 

1 rnrı fc h oluoar ı. k, ııdhJndcıı 

.. J il 1 k t klift 

nun~ dur 

men on heş gün mtıddetle nrtımıuya 
çıkarılıp en çok artırana ilııtle edilir 
iki ilıule arnsınduki furk ve geçen 
günler için yüzde be~leıı hesnp olu· 
n. cak faiz \'e diğer znrurlnr ayrıca 
lıiikme hacet kalmaksızın memuriye
tlıııizce alıcıdan talısil olunur . 133 
lşbu gayri menkulün yukarda -gös 
terilen G-4-937 tarihinde Trabzon 
icra memurluğu odasında işbu ilan 
ve gösterilen arlı,.ma şartname i 
dairesinde s~tılncağı ilan olunur. 

i ı an 

ğundan 5-4-937 tarihine müsadif 

Pazartesi günü aaat 13-15 !tadar 
icra daireai önünde birinci artır
maları yapılacaktır. 

Artırma b e d e l i k ı y m e t i 
muhammenenin yüzde 75 ini bul
duğu takdirde müşterisi üzerine 
bırakılacaktır. Aksi takdirde enson 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma onbeş gün müddet
le temdit edilecek ve on beşinci 
gunu :W.4-937 Salı günü Saat 
I:l-15 de dairede yapılacak ikinci 

Trabzon 'cra mcmu·luı:und ın: :ırlırınasında artırma bedeli kıyme 

Yeminli iiç ehli vukuf l ırafın- li mu\ammenenin yüzde 75 ini 
dan ta.namına 1 O'.) lira kıym .. t hulmadı.;tı takdirde satış 2280 no
tnkdir ed len Mnsooaizir kariyesin- ' lu kanun ahkamına tevfikan geri 
de t punun Kfınunusani 323 tarih 1 bırakılır. 
ve 126, 127, 133, 134 numarasında Satı~ peşindir. A:-lı-maya işti
kayıllı üç donüm fındıklığın do- rsk etmek isteyenlerin kıymeti 
kuz hissede 3 hissesi. 1 rnuhawmenenin yüzde yedıbııçuğu 

Açık nrhrmaya çılcarılmış oldu nisbctind..: pey akçesi veya milli 

kö 

bir bankanın teminat makbuzunu 
havi bulunmaları lazımdır. Hakları 
tapu sicillile sabit hulunmıyan di
ğer ipotekli alacaklılar da diger 
alakadaranın ve irtifak.hakkı sahip 
!erinin bu hakları ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 

evrai:ı müsbitelerile birlikte ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün zar
fında dairdmize bildirmeleri lazım
dır. Aksi takdirde hakları tapu si-
cillile sabit olmayanlar aatış bede 
linin paylaşmasından hariç kıılırlar. 
Müterakim vergi ve belediye rusıı 
mu artırma bedelinden tenzil olıı-
nur. 

Daha fazla malumat almak is
teyenler 6-3-937 tarihinden itiba 
ren herkes:n görebilmesi için dai
rede açık bulondurul:ıcak artırma 
şartnamesi ile 933-41 No. dosya
ya muracaatla mevcut vesaiki gö
rebilmeleri ilan olunur. 

la ra 
n ayınız 

~~ .5'n nb Radyosu 
~n ll \SU~ a ile hiç bir 

P h ö ~c itibara alınarak . . 
sıparış 

ya verildi. 

radyo mukayese edilemez 
Zira: SCHAUB radyosu asrımızın bir harikasıdır. 

Satışta büyük kolayhk 
Abdullah Sezgin TRABZON: 

HAK KI ATMACA 
Telgraf : SAATÇi - Trabzon Kunduracılarda No. 84 

~ ':'' -~ .· ~ ~ . . : ' . . : -

V~ND VOIL MAT~AASD 

Te euc ·r surette her 
• a ış y par ve 

y ulaştırır. 
En güzel harfler le en zarif kartvizitler Yeni yol matbaasında yapılır. 

Hariçten verilecek siparişler itinalı bir şekilde vaktinde 
hazırlanır gönderi r. 

Köy bütçeleri, sandık ve bekçi makbu:t an en ucuz f ia t 1 a 
( Y eniyol ) ma 'l aasında bulunur . 
Uzunsokak: Polis karakolu bitişiğinde No. 63 . 65 -6 7 
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