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VURIQDAŞ ARTTD~ 
v ~ v ~ rr o ö m ©l· o o k Y o o a n ı 

Arttırım ve yerli mallar haftası bugün Başbakanımız 
ismet lnönünün bir söylevile açıldı ..... 

1rmmm~mmmmmmmml\\ • Ji"mmmmmmmwı wısrıtsı:wr,•~ 

T~::~::.: k~ya gibi sapa sağlam duru:or: l lngiltere .Kralmm tahttan 1 B~~;~~:~a~ zamanlarda atalanmıı: 
En emin tasrruf parası, TOrk parasıdır. U f 

1 
k ~ "Ak akça, kara giln dostudiır ... Demişler. 

Ulusal Ekonomi ve uıı.,ma ku,umu 1 er ağ ati 1 m para tor U ta ı ~:::ıa~~~ki arttırma hesaplıırı, kara gOn dostudur. •dfyo-

Yurddaş 1 ruz. kara gUnleıfode dostsuz kalma ! 

Başbakanımıı İsmet lnönU, 'fllrk puasının en emin bir derı•n teessu•• rle karşılandı Ulusal Ekonomi ve arttırma kurumu 
para olduğunu daima söyledi. Hakkı varmış. Bak, en sağ-

lam gibi görünen yabancı paralar bile ~ 30 dOştUkten son- lngiltere'de: İngiliz malı kullan 1 
ra, 'l'ilrk parası sapa sağlam yerinde duruyor. Kralın h k ld k Fransa'da: Fransız malı kullan! 

Ulusal Ekonomi ve arttırma kurumu ta ttan çe İ İ ten SOnra Almanya'da: Alman malı kullan! 

Yurddaş 1 
Bankada 'l'llrk paran mı var? 
Korkma, çnnkU TOrk parası en sağlam paradır! 

Ulusal Ekonomi ve arttırma kurumu 

Yurddaş 1 
Yabancı paraların dUşmesi hadisesi karşısında 'I'Urk pa· 

rası biriktiren, akıllı olduğunu ispat etli ı 
Ulusal Elwnomi ve arttırma kurumu 

Yurddaş ! 
TUrk parası, en sigortalı paradır ! 

Ulusal Ekonomi ve arttırma kurumu 

Yurddaş ı 

Balık en mUkemnıel gıdadır. Onu bol, bol ye! 
Ulusal Ekonomi ve arttırma kurumu 

Yurddaş ! 
'l'llrkiye dünyanın en iyi meyvalarını yetiştirir. Sofran

dan meyvası biç eksik etme ! 
· Ulusal Ekonomi ve arttırma kurumu 

Yurddaş 1 
BUyUk şehirlerimizdeki kuru yemiş çarşıları, Atalarımı

ıın kuru yemişlere verdikleri değeri anlatır. 
Sen de kuru yemişlerimizi sev, ye ve yedir! 

Ulusal Ekonomi ve arttırma . kurumu 

Yurdda;ı ! 
TUrkiye, yemiş memleketidir. 
Yemiş, en faydalı gıdadır ! 

Ulusal Ekonomi ve arttırma kurumu 

Yurddaş ! 
Bankaya yatırılan para, tarlaya atılan tohum gibidir: 
Ürer. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu 

Yurddaş ı 

Son pişmanlık para etmez : 
Genç ya.,,ında arttırmağa alı~ l 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu 

Adana 
felaketi 

C. H. P. 
İl kongresi 

! 
~ Ankara 11 - ingiltere Kralı sekizinci Edvord, dün 
B tahttan /rağat etmiştir. gerine geçecek olan kardeşi Dök 

Diyorlar. 

memleketi terk edeceği sanıhy'Jr vurddas ı 
biz de bağırıyoruz: 

' 

dö Yorkun yarın Kral ilan edilmesi muhtemeldir. Fera 
ğat, bütün /ngilterede ve imparatorlukta derin teessür 
his/erile karşılanmıştır. Edvard iki meclis tarafından ka 
biıl edilecek olan tahttan /eragat kanununu imzaladıktan 
ve bu suretle /eragat filini tamamladıktan sonra bütün 

B memleketi terkedeceği sanılmaktadır. 

• 

' 

Kamutayda ka.nunlar 
Ankara 11 - Kamutay bu günkü toplantısında mü 

hendislik ve mimarlık hakkındaki kanun ile posta ve 
telgraf ve telef on idaresi teşkilat ve vazi/elerine dair 
kanuna ek lô.gıhası müzakere ve kabiı.l edilmiştir. Tuz 
kanun lôgıhasının geçen celsede encümene verilmiş olan 
dördüncü maddeside müzakere ve kabiıl mezkür kanunun 

' Horovideki 

' 

Verilecek 
konferanslar .. 

B Ankara 11 - Yedinci 
~ artırma ve yerli mal haf

tası yarın saat on beş hu· 
çukta Başbakan ismet inö 
nünü~ vereceği bir söylevle 
açılacaktır. 

Tifo meselesi ! 
Üç gün evvelki sayımızda 

Akçaabadın horovi KöyUndekl 

'l'ifo hıtstalığı hakkında Sıhhat 

MUdllrUnün c Sizin yazdıkları

nız da Köylülerin haber ver
dikleri de b i z e s o r u l u p 
yazılmadığı, bizden alı ıi ı p 
söylenmediği · iç in mubala

ğalıdır , yalandır, b l z n e 
dersek o lıııkikattır ! ... • Meal ve 
şeklinde bizi de, okuyanları da 

hayrete dUşUren bir tavzihi var. 
dı. O da okundu, ayni sayıdaki 

bilim olanı biteni ihtiva eden 

yazımız da okundu. Sıhhat mU
dürn bir tavzih daha gönderdl 

onu da işte d e r ç ooiyoruz. 

bu sefer de hastalık. hemen he· 
men sıfır noktasına inmiş, kor
don da yokmuş, çnnkü memnu 
imic;;. Köyln on beş yirmi hasta 

Her 'f Urk, TUrkiye malı kullaomu.h ! 

Uluszl Ekonomi ve arnrma kurumu 

Yurddaş ! 
Bank.ada bir arttırma hesabı olan adam, kara gi\ulere 
karşı aşı lanmıştır. 

Uluul Ekonomi ve Artbrma Kurumu 

Yurddıış: 

Kq gecelerinde misafirlerine, kuru uzum. incir, fıodık. 

Malatya kayı rn, Antep fı~tığı, badem, ceviz, elma, portl
kal ikramet ı 

Ulusal Ekonomi ve artbrma kurumu 

Yurddaş: 
ilim, kuru yemişlerin faydalarım yeol, yeni anlama baş
lıyor. Halbuki eaki Tnrkler, uzun kış ıecelerlnde tıep 

kuru yemiş yerlermiş. Atalarımızın bu adetini yeniden ev
lerimize sokalım. 

Uluul Ekonomi ve artb111la kurumu 

Yurddaş 1 
Az para ile çok gıda : 
Bu sıra kuru yemlşlerimizde var. 

Ulus.ı Ekonomi ve arttırma kurumu 

Yurddaş 1 
Yerli malı kullanmak, TUrk , Ekonomisine karşı 

borcudur. 

Ulusal Ekonomi ve artbrma kurumu 

Yurddaş 1 
Bir şey alırken sor: 
Yerli mi? 
Yerli malı satmayan, senden detlldir ! 

Ulusal Ekonom.i ve arthrma kurumu 

Yurddaş 1 
Arttırma, bir alışma işidir. 
Çocuğunu kUçUk yaştan arthrma~a ılı~tır. 

Ulusal Ekonomi ve artbnaa kurumu 

yarak geri gelen adam, köy 
sıoırı nzerine kendisine hasta 
yatan 15 ·20 kişinin isimleri le 
haberv erildiğini söylediği) tarz-

biç bir mıntakada hey'etlııbbiye 
tarafından tatbik edilmemiştir. 

Köyde 15 20 haala d.,tll ha· 
len iki tifolu kalmı,tır. Asılaız 

da bir haber yazılmı5tır. ' olan bu haberin yalanlanmuıoı 
Mevcut fenni vasıtalarla tifo rica ederim. 

hastalığının itfası dalma mev

cuttur, kordon konulması usulu 
senelerden beri memnudur, ve 

Sıhhat ve lçttmıl 
Muavenet MQdQrQ 

Fuat Şahinler 

Ankara 11 - Adanada 
sular tamamen . çekilmiştir. 
Fakat Seyhan henüz normal 
seviyeye inmemiştir. Beledi· 
ge hududu içerisinde yıkı
lan evlerin adedi 1773 dür. 
Belediye heg 'eti f ennigesin
cede bir kısım evlerin yık
tırılmasına başlanmıştır. 

Atatürkün seylapzedelere on 
bin lira vermek suretile gös· 
tf!rdiği büyük şef kat ve a
laka Adana halkını çok se
vindirmiştir. Köyler irtibat 
teminine çalışılmaktadır. Fe 
lô.ketzedeler ısıtılmakta gey 
dirilmekte, iaşe edilmekte
dir, 

Şehrimiz C. !f. Partisi il 
kongresi - dUrıkU nUshnmızda 

yazdığımız gibi - dan öğleden 

evvel hitama erdi. EncUmenle. 
rin verdikleri rapordan sonra 
ilyonkurula şu vaziyet seçildi: 

Yedinci artırma 'l'e yerli 
malı haf tası müddetince 

Ankara radyosunda yarın· 

dan itibaren saat yirmiden 

yirmi otuza kadar ulusal 
ekonumi ve artırma kuru 
munun gayeleri etrafında 

sırasile şu zevat kon/rrnns 
vereceklerdir : Subakanı ve 
ulusal ekonomi artırma ku
rumu başkanı general Kô.
zım Özalp. siyasal bilgiler 
okulu direktörü ve adligeba· 
kam Şükrü Saraçoğlu, Kül
türbakanlığı T. T. dairesi 
başkanı ihsan Sungu, Sümer 
bank genel direktörü Em 
rullah Sümer, iç bakanı ve 

C. H. partisi genel sekrete· 

ri Şükrü Kaya, lktisad ve

kili Celal bayar. 

var, bir kaç kişi öldn, sınırdan l=--==~===::::aı:ıı ............ =-==-=======-==-====-====-=

Eski meb'uslarımızdan Arif sa· 
yin, Ali Becil Polatoğlu, Kadri 

Mes'ut Evreı.ı, Ruhi Ural, Atıf 

Saruhan, Ali Hiza 'I'opaloğlu, 

Sadettin Çebioğlu, Osman Ural .. 

Yedek azalığa kulak mUte

hııssısı doktor Abdülkadir, avu-

kat Azmi Özer seçilmişlerdir. 

'febrlk eder muvaffakıyetler 

dileriz. 

içeri soknutdılar, kordon varmış 
diyor, sıhhat mUdllrU böyle di
yor. Biinıcyizki bu telilşlar ni 

~fa'? ! i~te tavzihi neşrediyoruz: 

Yeniyol gazetesi müdürlü
ğüne: 

Gazetenizin 10 • 12 936 tarih 

ve 2259 sayılı nushasının beşin

ci sütununda hastalığın devamı

nı bildiren horovi Köyü hak· 
kında (köy kordon altında bu· 
ıunduaundan lçerlye sokulamı-

Trabzon akşam kız sanat okulu 

KIZ SANAT OKULU DIREKTÔRLGÜNDEN: 

Faideli, ciddf bilgiler ö;retecek olan ve büyük bir $a· 
hırsızlıkla açılması beklenilen kız sanat okulu 18 birinci 
Kô.nun 936 Cuma günü açılacak•tr. Okulun eıgaları ıel
miş, iki yüze yakın talebesine dershanelerini hazırlamış 
oldu;undan kayıdlı bulunan talebenin ayni tünde sa6ah· 
leJ1in saat 9 da okulda lıaıır bulunmaları .. 



Sagfa 2 

Şeker Bayramında çıkacak 
Kızılay Gazeteleri 

Çok mülremrnel münderecati ihtiva edecek 

/YEN/YOL) 

Dünyada 11 
Neler oluyor -------Yaman beygir 

Herş~yden I ' Komşu Rusyada 

BİR PARÇ._A_ Yeni bir tip 
Nereden nereye 

koşuyorlar lokomotif 

7 2 Birinci kanun 936 ...... 

1· Sağhk 

KANSER 
Her sene olduğu gibi 

önümüzdeki Şeker hayra· 

mmda lstanbul'da günlük 
gar.eteler gerine üç nusha 

hikliye muharrirlerine Kızıl 
ay mevzuu üzerinde yazdı
rılmış hik<iyeler ve calibi 
dikkat karıkatörler de dere 
olunacaktır, 

İrkutski şehrinin gazete 
sine gô're orada 3.500 kilo 
yıik taşıyan bir at varmış. 
Bu ağırlığı ancak kuvvetli 
bir kamyon taşıyabilir. 

it al yan gazeteleri Marka· 
ni'nin ltalyamn şimal liman
larında demirli bulunan F
lektra ismindeki yalı içinde 
geçen salı günü telsiz tele
f onla Nevyork radyo sant
ralı ve o arada Nevyor 
kun üstünde uçmakta olan 
bir tayyare ile konuştuğunu 
yazıyorlar. Nevgork rad-

Moskova civarındaki Kal
mana lokomotif fabrikası, 
şimdilik tecrübe mahiyetinde 

Nasıl hastalıktır, ne 
suretle teşhis edilir? 

Tedavisi için mevcut 
vasıtalar nelerdir? 

5 " Kızılay,, gazetesi çıkarıla
caktır. Bu sene gazetenin 
herkesin memnuniyetini mu 
cip bir tarzda çıkması için 
cemiyet hisabma her hangi 
hir m a t b a a tutularak 
gazetenin basılması ıçın 

lcizım olan en iyi gazete 
!. riğıdı cemiyet hesabına 
ayrıca satın alınarak gazete 
bu kiiğıta basılacak ve ga-
zetenin her nushasının tirajı 
40 50 hin olmak üzere bay
ramın birinci günü akşam 
nushası 12 sayfa, ikinci ve 
uçüncü gunleri sabah nus
haları 20 şer sayfa ola
caktır. 

Gazetemizin mündericat 
itibarile zengin olmasına ve 
her mesleslekdeki yurddaş 
/arı alakadar edecek mev 
zulara dair yazılar hulun- " 
durulmuına bilhassa itina 1 
olunarak herkes tarafından 
sevilmiş ve rağbet görmüş 
muharrir/erden yazılar ve 
makaleler alınacak ve ay· 
rıca cazip bir Sinema sayı
/ası bulundurulacaktır, kez<i 
memleketin en iyi tanınmış 

Gazetelerin vaktü zama-
nile yerlerine ulaşması için 
Ankara ve İstanbul 'daki 
posta ve telgraf Direktör 
lükleri nezdinde ciddi teşeb-

En kuvvetli ·hayvan an
cak 2000 kiloluk ağırlığı 
çekebilir. lrkutskideki hay
vanın kuvvetini artık siz 
tahmin ediniz/ .. 

Öldüren Caz 
büslerde bulunulmuş ve hu- Japonyalı Doktor Yasi yosunun geçen salı glinu 

lıania Yaği. ipek böceğine onuncu yıl donumu imiş. nun temini için miihim ted- 1 
müsallat Kioşu denen haşe Markoni radyo dircklifrcinü 

birler alınmıştır. renin imhası' çaresini ince- tebrik etmek istemiş vefa 
Velhasıl bu şeker Bayra- /emeğe memur edildi. Dok- kat direktô'r Neı,yorkta hu 

mında lstanbul'da çıkarta- tor bir kaç ay çalıştıktan lunan Fransız lıava nazırı 
cağımız gazetelerimizin çok sonra b11 çareyi buldu. Di ile birlikte uçmakta olduğu 
zengin münderecatla gep· yor ki: ıçm santral Marl. oni ile 
geni bir tarzda çıkanlma- - Kioşu denilen haşera- Tay~;are artisınd..J irtibat 

. . h l k tı ô'ldürmenin en iyi çaresi tesis etmiştir. sına ve ıçmde er mes e l b d · l k 
on ara caz an dm etme - Markoni tagyaredekiler 

ve tabakadaki Vatandaşla- ı tir ·ı t k 
. . . .. ı e yarım saa onuşmu~. rı ılgılendırecek yazıların . Bu böcekl~r caz~~n~. s~- iki taraftan da sesler pek 

bulunmasına son derece sıle korkup ıpek bocegının mükemmel işitilmiştir. 
gayret olunacakdır. vücudüne giriyorlar ve ya- M · t d b. t k 

KIZILAY rrm saat içinde havas1zlıktan acarıs an a ır e 

Yarının harbı inanınız, ey 
ferah ferah uykusunda uyuyan, 
ferah ferah yiyip içip , yatıp 
lcallcan Trabzonlu 1 ln:ınınız ki 
yarının harbi ne yerde, ne de 
nizde, ancak ve ancak havada 
olacaktır. Tayyareye veriniz 
ve verirken emin olunı.n ki 
verilen paralar hayatınızı ve 
vatanınızı kurtaracaktır. 

hoğuluyorlarmış. adam denizci elbisesi 
Japonya ziraat nezareti yaptırıyor 

hir kaç bin cazband pılağı 
ısmarlamak kararını ver-
miştir. 

Uçak bisiklet 
Bir Alman mühendisi Harpten önce, imparator 

Hamburg Aerodromuna u Fransuva }ozefin yaverle-

Bu amiral. 7920 senesin
denberi, Macar hükumetinin 
başında bulunan 68 gnş n 
da ki Amiral Horti 'dir. 

çan bir bisiklet takdim etti. 
Bu bisikletle 447 kilo met- rinden olan Horti filosuna 

amiral olduğundan, ve Ma re mesafe uçmuş. 
caristamn da donanması buBu bisiklet bir plcinö're 

yeni bir tip lokomotif ha
zırlanmaktadır. 

Bu yeni tip lokomotifin, 
100 ha'vagınesimi tazyikinde 
dırekt cevelanlı bir kazanı 
t.ullanılmış buhar için bir 
kondansatö'ru 11e pistonlu 
mut 'ir ı1erine de bir türbini 

m 1xut olacaktır. 

Bu frcnibe lokomotifi. 
Sovyet mulıendislerinin tek
nik -.•e ekonomik bakımın
dan gapm1ş oldukları lzesap
larrn n doğruluğunu tetkik 
ve isbata yarayacak ve 
bundan sonra istikbalde 
-1000 bPl!ğir krım.•etine ka-

dar bu sistem lokomott}lerin 
inşasını mümkün kılacaktır. 
Bu yeni sistem lokomotifler 
bugün ancak 2500 beygir 
kuvvetini haiz hulunan /o· 
komotif lerden ancak yirmi 
ton daha ağır olacak ve ay
nı zamanda yüzde 60 nis
betınde daha az mahrukat 

yakacaktır. Ayrıca bu loko 
motifler, yeniden su alma
dan onbin kilometre mesafe 
katedecektir. 

Küçük Silahşor. 
Çocuk Romanımız hakkında .. 

benziyormuş, kalın bir yel- lunmadığmdan Budapeşte 
keni varmış, pervanesi, bi- terzileri, yalnız ona bahriye Tapu MOdUrlnğUoden: 

elbisesi dikebilmektedirler. (Çnlılığın hududu umumiyesi) siklet gibi pedalla dönüyor Yomranııı Cicera H.öyU 

ilan 
Amiral Horti ayni zaman-

muş .. , da, kralsız bir krallığın da Şarkan Hamza Oğlu Mustafa 
Geceden Geceye / çalılığı garlıen uzun Mahmut naib iğini yapmaktatiır. 

Prağda Kennedy adında Oğlu Ali ~~!ılığı cenuben hoca [ 
H l k" d 1 k Jd Nafaka vermekten oğlu İsmail çalılığı çfmaJen u-araret e ta ıp e ime te o uğunu an- biri sahtekô.rlıklan dolayı zun Mahmut oğlu Mehmet Ali 

ladığımız (KÜÇÜK SİLAHŞOR) un başından bir ay hapse mahküm ofu. kurtulmak istemiş çalılığı ile mahdut şalılık: IJö ( ) 
b 1 yor. Bunun üzerine reis bir Nevyorkta yerleşmiş olan İşbu çalılıktan ifraz edilerek aş ayamıyan kari'Ierimiz tarafından da takibini k 

me lup yazıyor ve diyor ki: bir Polonyalı karısından birer hisse Halil ve Hllseyine 
temin için şimdiye kadar yazılanın bir hüliisa- - izin veriniz de habis ayrılmış, ve mahkeme Po- ve ayşeniıı de yan lıisseslue 

haneye geceleri geleyim ve nıukubii çalılıktan m!Hehavvil smı sunuyoruz : lonyalıyı karıeına mülıim fuıdıklık, 
otuz gece yerine aitmiş ge 

Baynn Aycan, başka bir memle'-ete tedav'ı ı'çı·n aı'den kocasını bir mikdarda na~aka ver ı.: .. rkan işbu fıudıklıkt"n ı·fı·az 
11. ,., ce yatayım, bu suretle mah '' - "" " düşunerek özlüyor. Bu sabah posta, kocasının sıhhati hnkkındn fena meğe mahkum etmiştir. ediıllp uzun Mohmut oğlu Mah h b 1 

. d klımiyel cezamı çekeyım. mut ve ı.ıava \'e Ayşeye kalan a er er g<:br i~i için oraya gitmek üzere hazırlık yapıyor Akşam, B' "dJ f b" l • ~ 
Eğer gündüzleri habishane- ır mu ue oy e geçmış \:alılık garben uzuu Mahmut çc.c.ıklıırı Ertekinle, Aygüne bir masal söylüyor. Çoc.ıklar masalı din- J k .. b · · d n l / 

1 kt ue alırsam heni işimden gunün ırın e ro onya ınm oğlu Mehmet All çalılığı cenu-1 en sonra yatccaklardır. Masaf şöyledir : Bir adada c .sur, mert 

ve cıvanmert silahşorlar yaşıyorlar. Bunlar reislerine itaat yemini çıkarırlar... öldüğü ilan edilmiş .. Fakat ben hoca Oğlu 1snıuil çalıiığı 
etmişlerdır. Silahşorların yaşadıkları köyde bir ejderha varmış. Bu Reis bu ricayı kabul et az sonra Polonyalı Ameri- şimalen uzun .Mahmut Oğlu 
ejderhayı kimse öldüremiyormuş. Üzerine kim gitse onu yiyip yutu- miş. etmiş ama müddeiumu- kanın başka bir şehrinde Mehmet Ali çalılığı ile mahdut Yormuş Cnna .. · d k ı çahlıktou mııtelıavvil fıııdık.lık: 

Çünkü: Kanser hücreleri 
civardaki nesiç/erin içerisine 
doğru ilerlediklerinden, yal· 
mz hasta olan kısmı çıka· 
rırsak, kısa bir zaman son· 
ra ayni yerde kanserin ye
niden başladığım gô.rüyorut. 

Ameliyat mümkün olduğu 
kadar erken yapılmalıdır. 
Bu takdirde hasta hem ame· 
liyata iyi tahammül eder. 
hem de ameliyat tam ve 
mükemmel yapılır; ve bd 
tabi netice de o derece emin 
ve faydalı olur. Bunım için 
de lıa~talcırın vaktinde mü· 
racaat etmesi şarttır. Halbu 
ki pratikte iş böyle o/mu· 
yor. Çünkü kanser başlan 
gıçta ağrı husule getirmiyor 
ve fazla kanamıyor. Halk 
ise, uf ak tef ek rahatsızlık· 
lar için hakime müracaat 
etmediğinden, kanseri de e
hemmigetesiz ve geçici bir 
hastalık a.annederek ihmal 
ediyor ve nihayet ameliyat· 
la tedavi edilemiyecek bir 
hale geliyor. 

Tedavisiz kalan veya ame· 
fiyat yapılmayacak dereceye 

- arkası var • 
= 

çalılığı garben işbu çalılıktan 
mUtabavvil fınctıklık ffrazen 
Halil ve HUseyine kalan fındık· 
lık cenuben hoca oğlu lsmail 
~alılığı şimalen uzun malımut 
oğlu mehmet Ali çalılığı ile 
mahdut çalılık: Dö- (4) 

senetsiz 
Cemlln iki parça 2ayr1 m1:1n 

kuller ötedenberi ceddinden 
intikal etmek suretiJd uzun 
mahmut Oğullarmdan Tahir 
oQ'lu Hüseynin malı iken vefa· 
tile evlatları Halil, mahmut, HU 
lieyio, Ayşe, Havaya intikal e-

· varın uzerın e a ın pullu kabuklar oldu~u için silah da mi razı olmamlş. O diyor bulunmuş kendisini ölmüş işlemiyormuş. Reisled bakmış ki bu can .var ölmiyecek; hiçolmazsa silah. ki: ilan ettirmesinin sebebi de Dö - (4) 
şorlar ölmesinler diye düşünmüş, silahşorları onu öldürmekten menet- (işbu çalılıktan ifraz ~dilerek 
miş. Tanrıverdi isminde bir silahşor bu emri dinlememiş. kalın kalın - Bay Kennedy salıte- anlaşılmış. Meğer Polonyalı birer his:scsi nıabwut ve Hava 

derek bunlarda mezkur yerleri 
bundan kırk sene evvel, bAyio· 
leriude lıirriıa taksim ederek 
vefatları vukO bulmuş ve vere
selerin zikr olunan gayrı men
kulleri tapusuz tasarruf eyle
mekte olduklarından bu kerre 
tapuya baaıanması tulep edil· 
mekte olmasına lıinaen :.w - 12 
936 tarihine milsadıt pazar gil· 
nU saat 11 de mahallinde tab· 
kıkat yapılacağından bu yerler 
üzerinde ayni bir lıak iddiılsl 
olanlar varsa lupu mUdUrlOğUne 
ve yahut ınanalline gelecek 
memura müracaat etmeleri uan 
olunur. 

pullardan f'jderhanın bir tarafında yokmuş, gitmiş, oradan vurmuş, karlığı bir çırpıda yaptı, nafaka 'lıermekten kurtul ve yarım hissesi ayşeye kalan 
öldürmiış. Fakat, reisleri de onu siliihşorluktan atmış. Çünkü 0 bu cezasmı da bir çırpıda çek- ma k için bu hileye başvur çalılık 
suretle reisin emrine itaat11izlik etmişti. ] ' melidir. muşmuş / Şarkno Homza Oğlu ınustata 
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KÜÇÜK SİLAHŞOR 
İngilizceden çeviren: Hayreti.in Ziya 
- Tanrıverdiye azıcık olsun 

b"nter bir ı:.ıliihşor olmağa çalı
ş:ıcağım. 

Anne i onu operek : 
- Gördün mü iyi çocuğu, 

d di, tuıl'lydın kuçuk silahşor, 
- Tünaydın, c n m anneci

• ım. "Küçuk s'lahşor .. diyerek beni 
nckndar s vlndi d'n. 

AM si gıder gitmez .uyudu; 
Tanrıverdi bahsi de bu gece için 
kapandı. 

2 

Aygünün hatası 
JI r .ıltııı llıl örilneıı 
.ıllııı ıl gildir 
Sp ııı;arhı GUzel Kraliçe inden 

Ertekin, kOçük qünyuında 

silahşorluğa dair ne gibi mevzu
lar oldug-unu araştırarak kendi 
kendine: 

- Silahşor olacağım. dedi. 
Annesi çimenin bir uc.ındaki 

güzel dut ağacının altındaki bah
çe sandalyesinde oturuyordu. Ki
tap okuyor ve arada sırada bah
çeden aşafıya doğru bebeği gez
dirmek üuırc arabıtyı uınılca iten 
dadıya bakıyordu 

Ertekinin üzerinde bu kadar 
derin tesir bırakıp onu başkalaş
tıran masalı söyJedi~inden tam 
iki hafta son,.aydı. 

Aygün, elinde annesinin şem
siyesi, kadınlık taslayarak bir a
şağı bir yukarı yavaş yavaş dola
ııyor, eve rirmek için bahaJteler 

uyduruyordu. Ertekin de onun 
gözlerinde mühim bir şey yapma 
karan okuduğu için onu usul usııl 
kolluyordu. Ertekin, kardeşinin 
uyu .. gibi olan keder basmış yü
züne baktı. Görünüşe bakılırsa 
belki de onun hakikaten ıyi bir 
maksııdı vardı. Tom eve vardığı 
znman kız kardeşine yetişti. 

- Düşündüğün nedir, Aygün? 
dedi. 

Aygün yavaşça cevap verdi: 
- Şu ada silahşorları masalı

nı düşünüyorum. Kafamdan bir 
türlü çıkaramıyorum. Ben de si
lahşor olmak isterim, Bir fikrim 
var. 

Ertekin elferıni sevinçle çırptı. 
Aygün de asil bir hevesle doluy
du. Ertekin, kız kardeşiniv tam 
kcndi.:ine liiyık bir kız kardeş 
~ldu unu hissetti. Aygün onun 
gibiydi; o, Aygüne benziyordu. 

Aygür, memnunluğunu göste
ren hir gülümsemeyle başını sal
lıyarak; 

- Evet, memnun oldug-unu 
biliyorum. Taşlıkta biraz bekle ; 
sonra yazı odasına gir. Ama, on 
dakikaya kadar gelme. Soz mu ? 

Ertekin büyük bir heyce nla 
söz vermişti. Topuklarını taşlara 
vurarak ve Aygünün maksadının 
ne olduğunu düşünerek taşlıktaki 
saatle tam on sıkıcı dakika bek
ledi. 

On dakikanın sonu geldi; 

merakla yazı odasına koştu. Kapıyı 
nçtı; içeriye baktı. Aygünü elinde 

bayrak, siyah bir örtüye sarınmış, 
aşağı yukarı dolaşır gördıJ. Aygün 

bununla siyah giyinen ada silah
şorlarını tnklit etmek istiyordu, 

Bu, masalı t n z el e m e k için 
bir fırsattı. Ertekin, şüpheli şüp
heli bakındı : 

- Aygün, dedi, ben silühşor
Jarın yaptıklarından çok, giydikle
rini düşünmemiştim. Yani silah
şorluğun manasını nnlayecıı~ım 
demek İftiyoruıJJ, 

Ertekini dinlemiyen Aygün, 
8} nada kendini görmeğe çalışarak 
Ertekinin sözünü kesti : 

- Nnsıl iyi olmuş muyum ? 
İyi bir silahşor olacağıma inanı
yor musun? [*] 

Ertekin, güzel masalının top

raklara atılmış; gömülmüş ve ba

yağı düşüncelerle kirletilmiş oldu
ğunu hissetti. Hiddetle bağırdı : 

- Hayır, iyi olmamışsın. Çöm

lek satıp dolaşan şişmzn kadına 
benziyorsun 1 

Ve geri dönerek uzaklnşh 
gitti. 

Aygün hıçkırmağa başladı. 

Ertekin, nekadar da nefret duy

muştu. Annesi masalı anlatırken 

silahşorlar ona güzel gibi görün 

[*] Çocuklar, şimdi dünyanın 
hiç bir tarafında böyle silahşorlar 
kalmamıştır. Bunlar hep reçmiş 
zamanlardı olmuıtur, 

-=--
müşlerdi. Bunun üzerine ıiyah 
bezi bulunca ,çolc sevinmiş, ona 
sarınırsa güzel görünecefini san
mıştı. 

Ertekin, o aralık eve a-elmekte 
olan annesinin kollarına atıldı. Ne
fesi kesilerek : 

- Anneciğim, dedi, Aygün 
okadar budala ki. 

- Sus, sus ; kabalık etme. 
- Ama, dofrusunu ıöylüyo· 

rum. O, tıpkı tavusua kanatlarını 
fiyip ııTavuaum• diye aşafı yukarı 
dolaşan kargaya benziyor. 

- Ne yaptı? 

- Gel de gör. 

Ertekin, .p.nnesini yazı oda11na 
doğru sürükledi. Fakat odayı aç· 
takları zaman Aygünü aşağı, yu· 
karı dolaşır görmediler. Yüzü 
mahzunlaşmıştı. Buruşmuş bir be· 
zin yanıbışında yere oturmuş, acı 
acı atlıyordu. Başını kaldırıp an· 
nesini rörünce hıçkırdı: 

• ırkaıı vır • 



~/~2~B~ir~in~cı~·k~a~nu~n~93~6:__ _____________ ~ • .,...-~--~~~--.......,.......,.--------~/-=-.;YENIYOLJ Sag/a 3 

KASE: 

NED 
Mağaza icar artırması 

Vilôyet daimi encümeninden · 
Hususi Muhasebenin Muhittin mahalJesi yeni 

sokaktaki 29 No.lu mağazasının bir yıllık kirası 
50 lira üzerinden arttırmaya konuldu. 23-12-936 
tarihinde Vilayet n1akanunda toplanacak olan 

ı r+ıı 
encümende ihalesi yapı acaktır. Muvakkat temi- ~.1 
nati 350 kuruştur. İsteklilerin Vilayet daimi f•~ 
encümene müraatları. 8-12-16-19 g) 

Münhal katiplik, tahsildarlık ı:J 
zabıta memurluğu 

1
1

1
:1 

Belediye riyasetinden : \ ~l 
Belediye dairesinde bir muhasebe katipliği !111 

ile bir tahsildarlık ve bir zabita memurluğu mün- r. 
haldir. Aşağıda yazıl~ ~vsafı haiz olanların bele- ı[!J 
diyeye. müracaatları .ıl~n olunur. +J 

1 - iyi ahlak sahıbı olmak ve yüz kızartıcı •l 
suç vey.a a~ır .. h?pis ve~a o derecede cezayi ıt!i 
müstelzım bır fnl ıle mahkum olmuş bulunmamak. [+] 

2 - Laakal orta mekteplerden mezun olmak. ı,~~ 
3 - Askerliğini yapmış bulunmak. t!~ 
4 - Bulaşıcı hastalıklara mübtela olmamak [•l 

veya bedeni ve akli arızalarla malul bulunmamak. ~·l 
5 : Yaşı 20 den a ş a ğ ı ve 35 ten yukarı t!l 

olmamak 2-4 • 

ilan 
Tapu MndllrlUğUaden: 
Hududu umumiyesi 
Yomraaın Cicern köyU 
Şıırkan Hamza oğlu Mustafa 

ve Halil vereseleri Fındıklık
ları garben uzun Mahmut Oğlu 
Mehmet AH çalılığı ve Cafer 
çalılığı ve kısmen ırmak cenu 
ben Hamza oğlu Seyfettin tar 
lası ve uzun Mahmut oğlu Meh
met Ali ve Cafer çnlılıklnrı şi
mal en uzun Mahmut oğlu Meh
met Ali çahlı(!ı ve kısmeıı Ham
za oğlu Mustafa ve Halil fındık 
lıkla,·ile mahdut Oç fındıklık 
tevhidi: Teşrıni evvel 310 daimi 
( 149·150·153·154) no. ve nisan 
sı 1 T. ,66 67 no. 
(1) ( Tu'ksimen uzun Mahmut oğ 
lu Halile kalan yerler) 

Şarkan Hamza oğlu Mustafa 
fındıklığı garben uzun Mahmut 
Oğlu Me'hmet Ali çalılığı cenu
ben Hamza oğlu Seyfettin tar-
lası şimalen işbu tarla ve fın
dıklıktan taksimen uzun Mah
mut oğlu ŞUkrU ve karı ı Men-
şureye kolan tarla ma fındık
lık dö. ( 5) 

( 2 ) ( Budalıi ) 
Şarkun işbu fındıklıktan tnk

simruı uzun Mnhmut oğlu Mah
mudun oğlu ŞUkrU ve karısı 
menşnre garben ırmak şimnlen 
işbu fındıklıktan ifrnz edilip Ay
şeye kalan fındıklık cenuben 
işbu fındıklıktan ifraz edilip HU-
seyine kalan fındıklıkla mahdut 
fındıklık : dö ( 2 ) 

( 3 ) lşbu fındıkhktan tnksi
ıneıı ıınseyine kalnıı fındıklık) 

Şarkan uzun Makmut oğlu 
Mahmudun Oğlu Şllkrll ve ka
rısı Menşureye kalan fındıklık 
çarben ırmak şimalen işbu fın
dıklıktan taksinıen uzun Mah-
.ınut oğlu Halile kalan fındıklık 
ile mahdut fındıklık: Dö. ( 2 ) 

( 4 ) ( işbu fındıklıktan ifra
ızen Ayşeye kalan fındıklık ) 

Şarkan uzun Mahmut oğlu 
iın eyin fındıklığı garben ırmak 
Şimalen uzun Mnbmut oğlu 
l\Iehmet Ali ç.ahlığı ve hamza 
Oğlu Mustafa fındıklığı cenuben 
l9bu fındıklıktan tnkslmen kar-

de':;i Halile kulun fındıklıkta 
mahdut fındıklık : Dö. ( 3 ) 

( 5 ) ( işbu fı 1dıklıktan tak
si men uzun Mahmut oğlu Mah
nıuduıı Jğlu ŞnkrU ve karısı 
Menşureye kalan fındı'tlık mrı tarla 

Şarkan Hamza oğlu Halil fın
dıklığı garben ifrazen amcası 

HUseyine kalan tarla mA. fındık 
lık ve kısmen llumza oğlu Ha
lil fmdıklığı cenuben ifraz edi
lUp amucası halile kalan tarla 
rnfl fındıklık ve kısmen uzun 
Mahmudun oğluMehmet Ali çalı 
lığı ile mahdut larln mil fındık
lık dö ( 7 ) 

( 7 ) ( isbu fındıkhktun ifraz 
edilip uzun Mahmut Oğlu HUse 
~·ine kalan fındıklık ma tarla ) 

Şarkan hanıza Oğlu lıalil fın

dıklığı garben i~bu fındıklıktan 
ifrazen Ayşeye kulan fındıklık 

cenuben yine işbu fındıklıktan 

ifrazen uzun Mahmut oğlu .Mnh 
mudun oglu Şllkru ve karısı 

Menşureye kalnn fındıklık şi
malen Hamza oğlu MuFtafa fın

dıklığı ile mahdut tarla ma fın
dıklık : dö. ( 6 ) 

( 7 ) ( i.,bu fındıklıktan uzun 
Mahmut Oğlu kızı Havaya kalan 
fındıklık) 

Şarkan uzun Mahmut oğlu 

Mahmuduo oğlu ŞUkrU ve ka
rısı !\ienşUre garbeıı ırmak ce
nu ben sahibi senetleri çalılığı 

cenuben kardeşi IlUseyine ka
hn fındıklık ile mahdut fındık
lık: dö. ( 3 ) 

Ceınıın yedi parça gayri men-
kul otedenberi ceddinden inti
kal etmek suretile teşrini ev
vel 301 defterinde ( 149·150-153 
15 ı ) numaralarıuda ve ( nisan 
311 ) tarih ve ( 66 67 ) numara
larıadn kal illi uzun Mahmut 
O({lU ırnseyin bini '!'ahirin malı 
iken vefatile evllltları Halil, 
Mahmut HUseyin, Ayşe, Havaya 
intikal ederek bunlarda mezkur 
yerleri bundan kırk sene evvel 
beyinlerinde birriza taksim et
tikten sonra vefatları vuku bul
muş ve vereselerinln zikr olu
nan gayri menkullerin cUmlesl 

zladı 

•• •• o şıp 

Alacağınız R AD Y O 

~o <Ca An Olacaktır. 
T ediyatta büyük teshilat 

Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 

HARUNLAR MÜESSESESİ 
Geliniz görünüz tecrube için bir telefon ediniz derhal emirlerinize 

radyolarımız tahsis edilecektir. 

Gayrimenkul satış artırma ilanı 
Borçlunun isim 
ve şöhreti 

Senet Köyü Gayri menkulun Dönüm Tapu senedinin 
N,q: cinsi Tarihi Numa,sı 

İsa oğlu hacı Ali vense/eri 370 Ladomikebir Fındık/, ğm nısıf hissesi 4 Teşrinisani 340 97 

/sa oğlu Mustafa bini haci Ali 253 ,, Tarla 2 

İsa oğlu Süleyman bini haci Ali 248 

Benekli oğulları Ahmet 11e 
Osmc.n. ve kızı Fatma ve 
Musa ze'l.ıc:esi Hava ve /sa 
oğlu Musta/a zevcesi Ayşe 

Haci hamza oğlu Ömer bini 
Ahmet ve hemşiresi Asli ve 

228 

diğer hemşiresi müteveffa 535 
Hatuncuk veresesi mahdumları 
Ahmet, Mustafa velileri Is mail 
ve Ömer ailesi Fatma 

Alemdar ağlu Halit ve Rahmi 188 
veresesi zevcesi Zül/iye ve 
Alemdar oğlu Gaf er varisi 
Alemdar oğlu Halit bini Dursun 

Alemdar oğullarından Mehmet 340 
oğlu Mikdat ve hali/ 

,, 

" 

.. 

Kohali 

" 

,, 

,, 
,, 

Fındıklık 

Tarla 
Fındıklık 

Fındıklık 
,, 

Tarla 

Fındıklık 

Tarla 
Fındıklık 

" 
Tarla 

" 
40-24 hisse tarla 
40-24 ,, 
3280-3840 Fındıklık 
Fındıklzk 
fındıklık 
Tarla 

Trabzon Ziraat bankası şubesinden : 

4 
2 
2 

5 
4 

4 
2 
7 

70 

4 
75 
20 ' 
6 
8 

6 
74 
6 

12 
5 
6 

n 

n 

" 
" 

" 
n 

Kanuheuvel 339 

" 
il 

Mart 340 

Teşrinisani 337 
,, 

Teşrinevvel 339 
,, 
,, 

,, 
,, 
1' 

,, 
,, 
,, 

100 
85 
86 
87 

90 
92 

105 
106 
107 

147 
148 

1 
3 

75 
76 
77 

50 
51 
52 
58 
59 
60 

• • • • • • • • 
:1 

Yukarıda isimleri yazılı borçlular borÇlarınz vadelerinde ödemediklerinden lıizalannda yazılı ipotekli fGIJ'i m~n
kulleri kırk beş gün müddetle ve açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. Muvakkat ihaleleri 25 1 937 pazart~si 
günü saat 9 da bankamızda yapılacaktır. Alıcıları olanların yüzde yedibuçuk pey akçe/erile bankamıza muracaat
ları ilan olunur 

kendi namlarına tapu alacağın - ı lanm~sı talep edilmekteolması- mahalllnde tahkikat ~apı.lacağm 1 dllrlllğUne veya mahallinde bu
dan tasarruf eylemekte olduk- na bıaaen ( 20·12 93G) tarihine l dan bu yerlerde aynı bır hak lunacak memura mOracaat et
larıodan bu kerre tapuya bağ- müsadlf pazar gUnU saat 11 de ı iddiası olanlar varsa tapu mn- meleri ilan olunur, 
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ah dh~dh~dhdb 
TEKAMÜL 

GÜZELLİK f\IJUSİKİ 

7 

9 

6 
A. 

VElEl<NiGiN 
ik<ASI 

6 

9 

5 

A. 
Trnhzon v c llavalisi • M. NURi" AYDIN 
Satış Deposu • ( :\nbnoğlu ) 

Kunduracılar caddesi N. 86 
~ "()'!I ~ -~- \!U'2 ~ \.4\P tJI 

Kira artırma ilanı 
Bedeli M. 

Vakfı !\1evkii Numarası Cinsi 
Tarla 

Lira 
Mezarlık canın I'ulatana dürbünar Ma. 273-122 

122-3-4 
70 

350 " " " 
,, 

" 
Evkaf idaresinden : 
Akçaabat kazasının Dürbünar mahallesinde kain olup Evkaf idaresine 

aıt iki kıta tarlanın 1--11-936 tarihinden 31-10-937 farihine kadar olan 
kir~sı artırmaya çıka~ılmıştır. İhalesi 18-12-936 Cuma günü Evkaf idare
resınde yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk kuruş muvakkat ten1i-
nat akçalarile ve bir muteber kefil ile beraber Evkaf idaresine gelmeleri 
ilan olunur. 10-12-15 

ilan 
~arknn ve garb n yol .,imn

n boz oğlu !\lehmet tarlıtsl 

eenuben sahıbi sen 1 t çayırı ile 
mahdut taı·la dö (i 

Şarkau ve garben yol şiına· 

len sahlUi senet tarlası ve ce
ırnben boz oglu Ruşen ve su 

\e taş boğaz ile mahdut çıı}ır 
dö. 8 

Hududu yukarıda ynzllı simo 
na köyünden bir tıırln ve bir 
ÇS} ır bilı1 senet haricen çavuş 

Oı'tlu Mustııfadaıı ııhn alınnk 

suretile 35 senedenberi biHl se
net tasarrufunda olduğu ibraz 
olunan ilmuhaberden anlaşılmış 

tır lıu yerler hnkkiııdıı bir ayni 
lınk iddia edenl~r varsa elleı in
de bulunan cvraki mtısbitelerile 

on b i gün zarfında tupu idare 
sine ınuracaat eylemeleri ve 
27 l > 936 pazar giinü saat 11 
de m.ılı·ılli mezkllre gidileceğin 
dc.ı bir diyeceği olonlnmi orn
ya g lmeleri ilan olunur. 

(FİLKO) 

RADYO 

-

• l•J 
[tJ 
[tJ 
Ol 
l•l 
t•l . [•] 

ve TELEVIZY 0Nt3 
C•l 

Fabrikalarmın 8 [3 
193? moc~e~ine Elektrotlu (~~ 
tcd bık et tığı [~j 

Lan.baJariyle, ğeçen sene olduğu f!ı 
gibi, bu sene de R d l•l 

T k . ". . a yot:j 
e nıgının en başında t•l 
.. .. kt d. l•l } ur ume e ır. t•l 

BU'th (lalgol r UzGrindeki SELEKTİVİTE, SES 
tabiiliği ve temizliği , RAKİPSİZ ve EŞSİZDi R . 

l•l 
l•l 
l•l 
[•] 

&J • • 
ıs mı dir. t•J 

l•l 
Herhangi bir arıza için arlık Radyonuzu fabrikaya veya Is tan bula ~·
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göndermeğe lüzum yok , Çok hassas muayene aletleri , ve on (• 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz P H 1 L C O ları her t• 
suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaatınız icabıdır . f!i 

Uzuı Vadeli Satış f 
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ington 
Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsiniz .. 

o l1ifi1 ~ <g <§1 
Cep ve kol saatlarının en fantazıve en son şekilleri gelmiştir .. 

HD~ILON 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 
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İlan 
Ş ırkan çavıı / uzlu Mehmet 

tarlası ve garben buzoğlu hak
kı turı..ı.,l :;ıiıııalen pu ln t oğlu Jfa. 
sJn tarlası cenuben pulut oğlu 

Hava tnrle:sile mahdut tarın dö 2 
Hududu yukarıdJ yuzllı ~i· 

munn köyünde bir taı ln billiıse· 

nf't olarak u~ ~.1z cığlu Hüseyi
niu hnrcen pulat oğlu Hu{;'an. 
dan sahn nluınr..ık :Jo seneden 
beri bh.ı senet tasarrufunda 
olduğu ibraz olunan ilmuhaber
den anlaşllınıştır. Bu yerler hnk 
kında bir a~ ni hal\. iddia eden
ler varsa ellerinde bulunan ev
rakl mUsbiteleri ve 27-12 93ü 
pazar gUnU saat 1J de mahalli 
mezknre gidileeegiaden bir di
yeceği olanlnrrn ornya gelmeleri 
illln olunur. 

İlan 
Hara 

Şarkan ) ol, ~iıııalen solak 
oğlu Ali garben taı;ı başmdnn 

geçen yol cenuben ynzici oğlu 

hnsan ve hUseyin ve Mehmet 
ve lıamzn oğlu osıııanın çalılığl 
ve otlaği ile ııınhdut tnrlu 

Hududi yunrda yazıh hara 
köyünde bir kita tarla mal\ if. 
terllik. cedleriaden intikal sure 

tile kilınil oğullarından osmamn 
oğlu mchınet ve hasanin senet
siz olarak tusnrruflunnda iken 
32G tarıhinda kadı oğullarından 
mehmet oğlu rnustnfaya sahl
dığındaıı muamelesinin yapılma 
si istenilmektedir bu yerde bir 
hak iddia edenler varsa onglln 
iç·inde tııpu idaresine muracaat 
eylemeleri ve 2ı?-12-936 salı 
günlı saat 14 de mahallı mez
küre gidileceginden L>ir diyece. 
ği olnnlarm oraya gelmeri ilan 
olunur. 

İlan 
Şarkıın tnnkı anı garben 

lıöyl\k kayalar ve sirt, ve şima 
len sirtli oğlu mustcıfa frndık

lığl ve bazen çnlı:ığı cenuben 
kaban ve kayalık ve taş boğaz 
la mahdut turla : Dö (6) 

şarkan dere gnrben tankıaın 
şiınalcn karslı oğlu yakup ve
reseleri cenuben kurbetci Oğlu 
huseyin ile mahdut fındıklık 

Dö (1) • 

Şiınalen sirtli oğlu isınail 
fmdlklıg, şarken tariki has 
cenuben sir'tli oğlu ve kör oğ
lu ~·atılığı ve yol ve yetim ba
san oğlu ve karslı oğlu hUseylr. 
findıklığı ve şarkan dere ile 

mahdut çayır. Dö (5) 
Hududu yukarda yazılı stmo 

na köyünden bir tarla ve bir 
frndlklık ve bir çayır, bilasenet 
babasiadan intikal suretile ye· 
tim hasan oğlu izzetin hiç bir 
senet ve kayde merbut bulmi· 
yarak bila senet ve bila niza 
veresei mezburunun tesarrufla· 
rmda olduğu ibraz olunan Hmu 
haberden anlaşılmaktadır bU 
yerler hakkında ayni bir hak 
iddia edenler varsa ellerinde 
ki bulunan evrakı ınUsbetelerl 
27 - 12 - 936 tarihne gelen 
pazar gUnO saat 10 de mahalil 
mezküre gidilece~lnden bir 
diyeceği olaalarm oraya gelme· 
leri ilıln olunur. • 

Zayi şahadetname 

928 Senesinde Cumlı1'riget 
ilk okulundan aldığım şa" 

hadetnamemi zayi ettim· 
Yenisini alacağımdan zagi 
şahadetnamsnin hükmü ol· 
madıgım ilan eylerim. 

Erdoğdu mahallesindttı 

Osman üçüncü o;l~ 


