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Hariciye Vekilimiz Paristen dönüyor ... 
lskenderun - Antakya davamızda hakli olduğumuz kadar da musırnz .. 

Fransız gazeteleri Türkün ve Türkiyenin hakkım teslim ediyorlar .. 
Spor 

Alanında 

T ürk gençliğinin hava kadar, 
su kadar spora ihtiyacı 

var. Bütün dünya nesilleri spor 
sahasında harıl hani çalışmakta
dırlar. Son olimpiyat, spora ve
rilmekte olan ehemmiyeti bir kere 
daha tebarüz ettirdi ; dünyayı 
hayrette bırakacak sonuçlar alındı. 
Bozulan, bozulmakta olan nesille
rin tasfiyesinin ancak spol' saye
sinde temin edileceğine dünyanın 

her tarafında inanılmıştır. Bu a
landa akın akın okullar açılıyor, 

kulOpler tesis ediliyor, paralar dö
küluyor, gayretler sarfediliyor. 
Cumhuriyet HükOmetimiz de bu 
sahada önemli adımlar atmış ; at
makta bulunmııştur. Son günlerde 
ajans haberleri arasında memleke
ketin her tarafında stadyomlar 
açılması kararlaştırılmış olduğu 

bildiriliyordu. 

Hariciye Vekilimiz Pazartesi 
Paristen lstanbula geliyor .. 

Ankara 25 - Hariciye vekilimiz Tevfif Rı;ştü Aras ve muralalıas heyetimiz bu 
alcşam Paristen hareket edecele ve Pazartesi günü lstanbulda bulunacalctır. 

lsk~nderun - Antakya davamız 
Fransız gazeteleri hakkımızı teslim ediyorlar. 

Pazar günü Necmiati - Ocak 
maçını gördük. Memleketin gü
zel bir atadyomu var ; rüzel ve 
çevrilmiş bir saha. Küçük bir 
himmetle ihtiyacı kısmen karşıla

yabilecek ilaveler ve tribünler 
de yapılacak olursa stadyom yö
nünden Trabzon, bahtiyar pıhirler 
arasına girmiş bulunacaktır. 

Ankara 25 - lslcenderun 
meselesi üzerindeki görüş
melerin inleitai etrafında 
tefsiratta bulunan Fransız 
gazetelerinden "Liberte F ran 
sız,, menfaatınrn Kama/ 
Atatürlcle en iyi münasebet-
lerde bulunmayı amir bulun
duğunu ve Türkiye dostluju
nun bu saatta Fransız için 
çok kıymetli olJujunu bi 

Şark demir 
yolları 

AM.ro 25....... Şark demir 
yolları i,letme imtiyazının 
satın alınma mukavelesi bu 
gün imzalanmıştır. Bu su
retle garJamuzda mwcud 
demir yollarının devlete 
bırakılması hususundalt.i 
Cumhuriyet hükumetinin ga
yesi temin edilmiş olmakta
dır. 

Maç pek heyecanlı olmadı. 

- Futbolda çok malOmatımız ol
mamakla beraber - iki tarafın 
da bir çok hataları dikkat nazar
larımızdan kaçmadı. Birinci haf
taymda kuluplerden biri, ikincisin

de diğeri hakim oynadı. Bazı sır· 

ta atlamalara, çelme ve karambol
lara göz yumarsak oyun centil
mence oynandı. Sozün kısuı : Ba-
zı menh taraflarına rağmen maç- Ç in asileri 
tan memnun olarak aynldık. Ma-
çın üzerimizde bıraktıg-ı en derin Mevkuf generali 
ıntiba : Karadeniz çocuklarının serbest bırakmışlar 
çevik vucutlarının fudbola çok 
müsait olması cihetidir. Çevik Ankara 25 - Çinde asi 
yavrular, topla mekik dokuyacak kuvvetler tarafından tevkif 
kabiliyettedirler. iç mıntaltalar edilmiı olan maraıal Çan
halkı tarafından seyredilaıesi bile 
nefesi tüketen mılli Karadeniz gag Şek serbest bırakılmış 
rakslarının yalnız Karadeniz ço- ve Şangahaya gelmi,tir. 
C'1ldarının çevik vücutlarına yarq-
raşmakta olması da bunu rösterir. Ankarad 

Havadan uçan, yerden yıldı· p rt• k · 
rım ıibi kayan topun hed~fini bir a 1 ongresı 
an içinde ıörebilen fudbolcu, Ankara 25 - Cumlıuri-
oıuvaffakıyetin yüzde ellisini ka- yet lıalk partisi Ankara vi
unmış demektır. Karadeniz hal- lô.yeti kongrası hugün top
kınan bu çabuk intikal kabiliyeti lonmııtır. 
de vardır. Hulin, pazar rünü •-- ----------· 
fudbolu, sahil için, sporlar aruan-
dı n seçilmiş biçili bir kaftan diye 
tavsif edebılır mahiyette rördük. 
T ekniııiyenlenn bu ciheti tetkik et-
11ıeleri önemli bir mevzudur kana
atindeyim. 

dir. Ağabeylerden, yaşlılardan 
gençleri himaye etmelerini önemle 
rica etsek bata etmemiş oluruz. 
Herhanri bir maçta, herhangi bir 
•por hareketinde gençler, icadın 
ve erkek b6yilklerinin de heye
canlanna iıtirlk ettiklerini ve ede
ceklerini bilirler ve bunu rözleriJe 
rörürlerae daha canlı olurlar. 

naenaleyh Türkiye ile an
laşmak lô.zımgeldiğini yaz
makta, Pötijurnal on sekiz 
ikinci kanundan önce İsveçli 
raportörün yeni bir Türle 
Fransız temasına teşebbüs 
etmesi ihtimalinden bahset
mekte Parisle Anlcaranın 

o vakta kadar anlaşmasını 
umar ve dileriz demektedir. 
Ernouvel gazetesinde lsleen-

Her gün 

Şehrin havası 
halkın sıhhati 

Bntnn doktorlar hep bir 
aaızdan, fmdıkkabuğunun sıh
hat üzerinde yaptıaı zararları 
sayıp döknyor, bu fena du
rumun sıhhat bakımından 

doğurduğu reoahkları say
makla bitiremiyorlar: 

- Fındıkkabuğu şehrin ha
vasını bozuyor ı 

- Fındıkkabuğu dumanı te. 
netrus borularını berbat edi· 
yor! 

- Fındıkkabuğu d u mı n ı 
göğlls tutukluğu yapıyor 1 

- Fıodıkkabuğu dumanı ci
ğerleri tahrip ediyor l 

- Fındıkkabuğu dumanı ze
hirdir; iıısanı tedricen zehir
leyen bir zehir 1 

- Fındıkkabuğundan Al-
manlar zehirli gaz imal edi
yorlar ı 

- FıodıkkabuQ'u dumanı ve
remi körUklOyor .•.... 

Daha bunlar gibi korku 
veren, fakat hakikatin ifade
leri olan torlu sözler ve mu
tal4alar. Öyledir ama, l ş t e 
fıodıkkabuğu yine vapur ba
calarından çık.an duman sQ
tunları hamamlardan sokak
lara bOcum etmekte, aoba 
borularından ortalığa dağılıp 
yayılmakta, içimize, ciğerle

rimize akıp gitmektedir ı 
Yenlyol Seyirci kalabalıQ'ının bir çoğu 

talebeydi. Gençlitin sporla olan 
ilrisi bizi nekadar 1evindirdiyse, ka 
labalık arasında, a-ençlere önayak 
olacak ağabeylerin azlığından da 
o derece tuhaf bir tereddüde 
diiftük. Hele kadın adedi - o da 
bir rurupta - ~şi reçmiyordu. 

Bilmıyorum bu zevki harekete re
tirmek için ne yapmalı r f altat 
her halde bir.şey yapmak lizım. 

Spor aahuında çalapaak isteyen 1-------------

Sporun ciddi mevzular arasma 
rirmiş olduğuna kimsenin şüphesi 
Yoktur. Kaç yaşında olursa olsun 

herkesin sporla uğraşması kadar 
tabii bir şey tasavvur edemiyo

lllaı. Esuen ıpor, çocuk İfİ detiJ· 

gençleri teşvik ve himaye rünlük 11·----------
ödevler arasına girmelidir. Hima-
ye ve teıvik rören rençler mem
leketin yüzünü atartırlar; hem de 
sporu sevenlerin adedi ç<>talarak 
memleket rilrbilz nesiller kazanır. 
cSatlam dimat, aatlam vilcudda 
olur•. Spor, azmı, iradeyi kuvvet
lendirir. Spor, rençlerin manevi 
varlıklarını, terbiyelerini yük1eltir. 
Spor. arkadathk hislerini kuvvet
lendirir. 

Hayrettin Ziya Taluy t 

Yarının harbi inanınız, ey 
ferah ferah uykusunda uyuyan, 
ferah ferah yiyip içip , yatıp 
k.alkan Trabzonlu 1 inanınız ki 

yannın harbi ne yerde, ne de 
nizde, ancak ve ancak havada 
olacaktır. Tayyareye veriniz 
ve veri rlcen emin olunuz ki 
verilen paralar hayatınızı ve 
vatamnızı kurtaracaktır. 

derun Türkiye için Kililega 
kadar mühim bir hayat me 
selesidir. Hiç şübhesiz San 
calc meselesini umumi poli
tikayı ihlal etmeyen alelade 
ehemmiyette bir iş sngmak 
la hata edilmiştir. Akdeniz 
de ve yalcın şarkta emniye
timizi hiç bir dostluğa mey 
dan okumamayı emretmek
tedir. Demiştir. 

Erzurumda yeni 
şehrin inşasına 
başlal\ıyor 

Burada yaptırılacak 
başlıca binalar 
hangileridir ? 

An le a r a - ErzurumJa 
lcuıulacoğını evvelce yaz
dıjımız Yenişehirin inşası

na önümüzdeki illebaharda 
başlanacaktır. inşaat trenin 
Erzuruma 'Oaracajı zamana 
lcaJar bitirilecelctir. 

Yenişehrin projesi ve bu 
proje dahilinde orada ya 
pılacak binaların planları 

Nafıa velcô.letince hazırlan 
mıştır. Yenişehirde ille plô.n 
da yapılacak binalar şun
lardır. 

Müfettişi umumi/ile, kol
ordu ve Jandarma mıntalca 
tqeklcülleri daireleri, Lise. 
halk ve orduevleri binaları, 
memurların ikametin mah
sus evler. Evkaf oteli, ve 
vakıf yazıhane ve mağaza
lar,, 

Burada yapılacak olan 
lise doju ve hatta orta A
nadolunun en büyük en 
modren l i s e s i olacaktır. 

Halkevinde büyük bir sah
ne yapılacaktır. 

Yapılan ilk tahminlere 
ıöre Yenişehirde yapılacak 

resmi binalar yedi güz elli 
liraga mal olacaktır. Bu pa
ra muhtelif velcô.letlerin hu 
seneki bütçelerinden yapılan 
tasarruf ve münalcalelerde 
tamamen temin edilmiı bu
lunmalctac/ır, 

S kt J Az. öz 

anca a. 1 Hiç yakışmıyor! 

'
• k 1 Elektrikh Trabz')nda karnn-
Ş ence er 1 Jı ~ s >kak 1 i~ yakışmıv r ... 

devam ediyor 
Elektrik yapılmadan lince 

karanlık sokal larımıı vardı, k·ı
ranhktan şikı1yet edenler çnktu. 

Ankara 25 - Memleket faka hiç aklı:nı1..a getirmezdi ·, 
gazetelerinin Antalctıa hak
kında aldıkları 11eni hab •r 
!er ~un/ardır: intihabata i~ 
firak etmeyen mrintehibi s ı

niler mahkemeye verilmiş 
/erdir. 

'e hl· kimsenin akhndao ı:ec· 
mezdi ki, bukadıır zengin bir 
elt!klıik şehre geldi'<te ı srınra, 
gUntln lıirinde yine karanlıktan 
şik ıvct eiip d ııra~ ı~ız ı 

Fransız delegasiqon.111~ 
milletler cemiyetinde San
cakta tazyik yapılmıı;or de
melerine rağmen halka I e' 
tazyik yapılmaktadır. Tı.ılı
sıldarlar istihbarata daire. 

M th tile i l ri; :ıra so!rnklar 
,öyle clur:,un, cad1>1L•r hile ~er 
YPr karanlık i~ir dPdir. eledlye 
ta.; rruf olsun diye 1 ımbal:ııı 
seyrekleştirmi:;;se i ,1b0 li bir 
tedbir değıl 1i b ı: iş• bu cep
heden y ırnyece~i e irketle 
hir nnla ... m ıya sa\a, 1 d ı.ıa iyi 
Lir i o ınaz mı) dı a ıki ! 

inine çoğnlarak Turk kd11- S >k ıkhrdd ıhtiy c ı ö r e 
/erinde olan alacaklann lam l<l y nnı Mııd1n şi:knt bir 

derhal alınması için n" yap 
mak lazım ise yapmaları 
ve her tiirlü işke11cel/e baş 
vurmaları ıçın ld csiyrde 
bulunmuştur. Şapka giyen 
Türkler hakkrete maruz kal 

s:ıntim bi zır ır ' örmez; ~ int
hr indiri ııı.·li. laınb,tl:ı,· ç ı(!nl
tıl ı·ılclr t.ıe bir 7.urır nlmR
dıJ n·ı gi.mı ş i r k e t de bunu 
c irkı.>ıııemelidir ! 

B - S 

?nilkladır. Bautam mafemı 
tutan Antakya Türkler ile 
alay etmek için bir kaç mi
lis zabiti ile altmış Suriye 
asker önlerinde davul ol. 'u 
ğu halde sokakları dolaş-

Tıır~leri t9hk-ır etmişlerdir. 
Bazı Şam ve Halep gazete
cileri son zamanlarda isken
derun ve Antalegaya gel
mişler Ermeniler 'Ve Alev· 

mışlar ve rast geldikleri 

feri Türk aleyhinde tahrik 
için propaganda yapmışlar
dır. 

Nur gibi parlasın zilmrnt dağların 
Kalmasın kalbinde hüzün Antakya 
Binbir yemiş ver•in yeşil btığlnrıo 
Tnrkno olncak~ın, buglln Antakya ! 

Sen Tllrkten ayrılmaz ana \'atansın 
Kl\inat i~itsin, dünya ınansın 
Uykuya dulanlar artık uycan ın 
Yutulmaz hakkısrn, TUrk'Uıı Antakya 

Biz Tılrk'Oz düşmana dönmeyiz arka 
NaHl ki ynrııdnk bir zaman Şarka 
Garpta da düşmanı çekeriz çarka 
Kalırsın o zaman memouıı Antakya! 

Ateşin TOrklUğlln kalbinde sönmez 
Can verir tıoynk Türk, azmmdnn donmez 
Yoz bin yıl savaş a bezmez üşenmez 
Salmı5ız cihana biz On Antakya 

Kimsenin hakkmn biz yan bakmayız 
Hakkımızı dnhi hiç bırakmayız 
ÖlUmler saçarız harpten korkmayız 
Ölornz yolunda yurdun Antakya! 

Yırtarız, geçeriz, denize dalsak 
Dnnyayı sarsarız sl\ngnyn çalsak 
Döğilşsek çarpışsak bir tane kalsak 
TUrkllosUn, 'l'llrk sana meftun Antakya ı 

Emsalivar mıdır, bu ş.1nlı ırkın 
Emrine bakarız h(>p AtaUlrk'Un 
İleri ı dedi mi bızlere bir gnn 
Yakarız cihanı bllhla Antakya! 

Antaky..ılı knrde~. eli iz bir gna 
Sana yan b,tkanı ede iz sur {Ün 
Her . eye h:ızı eh · kahra ıan ırkın 
Hal{kındıı· tı r z ı.ınn e:ıi:ı. Ant kya l 

Her şeye iri,ir bugün kolumuz 
Velakln sııl ıçu~ .ız, lht ır ) ıluınuz 
Dostlarla dolud ır sağ \'C s >lumuz 
Sağlam bir do tuyuz, d stun A ıta'<ya ! 

Baba Salim Oğütcen 
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Sağhk 

Çocuk Bakımı 
3 

_N_ef_e~v_:tua __ yor_jijKöylQlerimize öğütler 1 Erkekler kadınların 

Süt çocuklarının bakımın
da, bilhassa deri bakımı mü
him hir yer tutar. Bebeğe 
lıergün bir banyo yapmalı 
ver abdest bozduktan sonra 
sabunlu sularla yıka{Rıll/ıdır. 
Çamaşırların sürtunmesin
r.1en ileri gelecek sıyrıklar 
dan kurtarmak için pudra 
lamalı; sık sık çamaşır de
ğiştirmek suretile derinin 
temiz kalmasına yardım et 
melidir. 

Kürklü banyo 

Modern insanlar rahatla
rına çok diişkiindiir. En u 
fak bir rahatsızlığa taham
mcil edemezler. Rahat etmek 
için neler neler düşnmezler. 
lştı bir Amerikalı porselen 
banyolarda rahatsız yıkan 
dığını hissederek içi bir ne
vi kadife ile düşeli banyo 
icad etmiş... Bu banyoda 
yıkanın adeta kürkten ma
mul bir koltuğa gömülmüş 
kadar rahat ettiği sö.qleni
yor. Y~ni banyolar pek pa· 
halı olmasına rağmen Ame
rikada zenginler arasında 
birdenbire taammüm etmiş
tir. Kürklü bir banyoda yı
kanmasını kim istemez ! .. 
Bilhassa rahat yaylı kol
tuklara alışmış banka ve 
fabrika direktörleri kaskatı 
porselen üzerine bir tarafını 
incitmeden nasıl yatatabi
lirler ? 

Ağaçlarınızın Yaprakları r:ıesinden şikayet ederler 
Sararırsa ln?ilterede açılan bir?nkete veril~n 

bınlerce cevaptan bır kaç tanesı 
Bazan hiç bir sebep ı ağa.çt.an ha yır be_ k.lenme 
kk l ı d O 

Lrındı·ııdn ~·ıkau Deyli Ekpres 
yo en ağaç arın }'ap- me ı ır. nun ıçm su- gazete:i kudıo okuyucuları ara-

rakları sararır . Bunu . lak, su tutan yerlerde ~ıırla Lıir anket a\arıtk kocaln-

k h kı 11 11 ·1 en fHzla nesine ~iııirlen-
gören öylülerimiz şa- ar ar açıp suları akıt diklerini sormuş, cevabı neşro-
şırır kalır . Durnp du- mak ve hasta kütükle- lurıan her okuyucu lıeş şilin 

k b . d vermio;;li. 
rur .. en u ağaca ne !' n geniş ve erin hen- ııu suretle kıu ıhrım:ı mııt-
oldu, der. dekJer kazarak çıkarıp hi~ hi" b mıb:ırdı:nanınıı ınnrı1z 

B ı b k k b kulan nkekler o'<.kıını'l altıtıa 
i irmisinizi unun , ya ma ve oraya ir gitmekl··nsı>, kıtıLı'dık lrnlr ini 

sebebi nedir.?. Havala- 1 kaç sene ağaç dikme- yı';.ıtrıık nrtnyıı ~ı',mııyı dttha 

rın tesirile topraö-ın ba mek lazımdır . ehveni şer l>ulmıı:ıttır, D••y:i 
t') E!\spre;;~ binlerce mPklııh yağ· 

zı hassaları değişti mi, I Başka türlü, kök çü •hrmıştuıctır. 
işte bu hastalık o za- · rüklüğünden yaka y ı buolnrın !dinden en eııtere-

:n::ılarını sil. d • okııv111111ı. bakıt 
man baş gösterir. kurtarmak kabil değil- Jı ?1 ne <liyeee~\~lnfıı>,. 

B l d d'k'l d' Koccılardan biri bakınız ne. azı yer er e ı ı en · ır. 
ler diyor: 

her ağaç sarılıktan AGAÇLARDA Kıı-ımlıı snkıı~n çıktını mı 
kurtulmaz, onun sebe- YOSUNLAR yt:r.mıeı. i u.ıuıı ır :.{ıli~l'iııı 7'11.!· 

sem, Lir kaldu~mdıtn uhilrilııe 
bini de o toprakta ki- Ağacın gövdesi ve mi ı{eçe<'eğiz, tam geçmek icap 

recin fazla oldşuna hük- 1 dalları üzerinde bulu- elliği znman, tereddüd eder. 
Ynhu, ferah ferah vakit var, 

metmelidir. nan yosunlar AJt.racın d 0 gpç.;ene ersem beni gazub na. 

Ortada sebep yok- büyümesine daima za- zarlarla bir sUzer ki sormayın 
k 1 gitsin. Tam kar!;adıın tramvay 

en ağaç arınızın yap- rar verdiği için bunları veya ot0mobil gelirkea, bir ko. 

da bir kedi gibi nazlı nazlı ''8· 

tan karıma Allaha ısmarladık 

karıcığım derim .. Her seferinde 
ne cevap v~rse beğenirsiniz : 

- Ne o; sabiden gidiyor nıtı· 

sun, şekerim'? .. 
insan gitmese, ne dlye şap

kasını paltosunu giyı:ıin değil 
mi?. 

ÖlUr musun, öldUrllr musun'?. 
Karılarından elaman diyenler 

den dördUncllsll şöyle derd ya
nıyor: 

Benim karımda sayma llleti 
var. Sobaya kömUr doldurar.ak 
değil mi birer birer ayar dıı 

nyıe atar. Merdlven mi çıkıyor, 
hasamn'da ı sayar, YOrOyor mu 
arlımln:-ı.ıı ... ııyor .. Tabll ben de 
se:ııoizce içi ııden ~övOp sayarım. 

• 
Bir başka okuyucu diyorki: 
Benim karını mUlhiş lıir a· 

matör modisttir. OündUılcri,ge
celeyin benim oturduğum ko!
tuğa yaslanır dikişini diker ve 

Çocuk doğduğu günden, 
göbele bağı düstüjü güne 
kadar banyo edilmez. Fakat 
bundan sonra: bebeğe her
gün bir banyo yapmak la 
zımdır. Banyo hergün aynı 
saatte yapılmalıdır,· ve ter 
cihen öğleden evvel olmalı 
dır. Banyo günün başka sa 
atinde de yapılabilir. yalnız 
meme emdikten veya yeJik
ten sonra asla banyoya sok 
mamalıdır. Geceleri rahatsız 
uyuyan, hırçınlık eden çocuk 
ları. son memeden evvel 
banyo etmekle, bunlara iyi 
ve ralıat bir uyku temin 
edi imiş olur. 

Çocuk banyosu. bügükle-

Bu işin lüks tarafı bir de 
pratik tarafı varki bizce 
asıl ehemmiyetlisi bu I eski 
porselen döşeli h:ınyolarda 

insan çabucak kagıverirdi. 
Kaymamak için çok dikkat
li olmak gerekti. Hatta bu 
yüzden bir çoklarının elle
rini kollarını kırdıkları o
luyordu. Yeni banyolarda 
ise kaymanın önüne geçil
miştil. insan korkusuzca 
banyo içinde isleliği gibi 
hareket ediyormuş ... 

rağı sararmağa başlar- kışa doğru kireç ve şıı. karşı kaldırıma geçnıek ister. 

f·ı· ) b O.-! de çıldırma .. Llttatıi netice 

toplu iğneleri kol dayıyacak yer 
lere balırır. Akşam olup da eve 
döndllğllm zaman koltuğa yer-
le~ip bir ooh diyeceğim sırada 
aman kocaciğim der dikkat et 
oraya iğne batırmıştım ve he
men iğneleri Uirer birer topla
mıya başlar. Hazan unutur, o 

1 inkinden farklıdır. Bebeğin 
vücudu harici tesirlere kar
şı çok hassas olduğundan, 
banyo esasında bazı nokta
lara dikkat etmek lazımdır. 
Bir def• banyo odasının 
harareti 20 ile 22 derece 
arasında olmalıdır. Banyo
luğa 30 litre kadar su koy 

sa ı ız er üyümeg" e göztaşından yapılmış 
nıaltlm .. Kaç kereler kaza atlat. 

başladığı sırada 100 bir ilaçla badana etme tık. hte bu ynzden de karımın 
kilo suya bir kilo (k a. yi şimdiden tasarlamak ı.iııirleri bozuluyor. Aksi, ça-;a. 

b ) rua ve çekilmez bir mahlılk o-
ra oya hesabile yapa lazımdır. luyor. üstelik verdiğim doktor 

cağınız ilaçla püskür- 1------------1 paraları da taba. Hangisine ya-

mek lazımdır. Bunu bir Herş~yden nayim ... 

İnat bu ya ! 
malı,· suyun sıcaklığı 36-37 iki kardeşe babaları~dan 
derece olmalı ve bu sıcak- bir ev kalıyor. Uzun müd· 
lık muhakkak bir banyo det ikisi kavga etmeden ev 
derecesile ölçiilmelidir. Yok- de yaşıyorlar. Bir gün 
sa el ile sıcaklığı tahmini bir müteahhid evın a-
olarak anlamak doğru de rasını bol para ile almak 
iildir. teklifinde bulunuyor. Kar 

Banyoda kullanılacak sa deşin biri derhal satmağa 
bun, çocuğun derisini tahriş kalkıyor. Diğeri razı olmu
etmiyecek iyi cinsten olacak yor. Münaka~a münakaşa 

az sonra tekrar etme- BİR PARÇA 
lidir. 

Ağaçların güz buda
masından sonra kesilen 
yerlerını 1 O kilo suya 
3 kilo karaboya hesa
bile bir ilaçla badana 
etmeyi de unutmama
lıdır. 

99 yaşındaki ikizler 
Geçenlerde Ameriknda iki 

kız kardeşin yıl dönümleri kut
lulanuııştır. Bu iki kıl kurdc~ 
doksan dokuz yaşlarım bitir
mişlerdir. lkisi de ikiz olarak 
<iUuyaya gelıııi~ıe·r, aynı gUnde 
evlenmişler, ve i.,in garibi ko
caları ııynı günde OlmU~lür. 

Sabırlı nışanlılar ! 
Loııdrıılı Mister Husel buhUn ııe bu sabunla yü:de 3 bir üstüne ... kavga büyüyor. AGAÇLARIMIZIN 

mahlAl k ( b K 0- K L E R I !);} yaşındudır. Ve 87 ya~ında u yapara gani ir Nihayet biri hissesini sa-k ·ı bir knduılıt 1!1 seneden beri ni-
1 o suyun içine 30 ar, sa- tıyor. Mu'·t·ahhid derhal sa çu·· RU .. YOR MU ? ı d E l d. · · b ıli ~ şıın ı ır. v ennıe ığıııııı sebebi 
un, ince dilimler halinde tın aldığı hisseyi gıkıyor para ızlığıdır. 

kesilip atılacak ve biraz kay- ve ev ortasından bıçakla Sulak ve suyu süz · Bunların arn;;;ındaki nıaL'era 
natılacak) çocuk bunla sa- kesilmiş gibi kalıyo~. Hisse- mez yerlerde ağaçların şöyle cereyan ctmi-;ıtir: 
6unlanacaktır. Her banyo sini satmağa razı olmıyan kökleri hemen daima Susel 7.. ya,ında ikeu bir 
için bu sabun mahliıliınden kardeş 0 kadar inataçı ki, gUn yolda bir madama rastlar 
150 gr. kullanılacak ve vü- ev artık kullanılmayacak çürümeğe mahkumdür. mndnm da o zaman 72 yıı, ında-
cu Ju ug·mak . . l. 'k b. h l I . IJ - h l Bu gı.bı· a;traçların yap- dır. Birbirlerine :lştkarıc güller-aı ıçm astı sün ır a e ge mış o auiu a 0 

t 'h )P bakarlar \'e ııilıayet evlenme 
gere ercı an, yumuşak bir de satmıyor ve böyle mu- rakları vaktından e\'Vel 
Ô 

ğ .! knrar verirler. Fukut paraln-
ez veya daha iyisi tülbent ha/ıaza ediyor. Şimdi ev k dökülmeğe başlar. 1 ı ı yo. :tur Nihayet ıış~~ıı ülmi-

istimal edilecektir. müze haline gelmiştir. Gelen yecegıne kanaat gelırırler, ve 
· Arkas 'Dar • ıeçen halk girip dolaşıyor. kökleri çürüyen bir • para biril\tirıııeğe bııştnrlar. 

~!!IC!~~~~~li!!9'~~BE~~~~~!!!!'!'!!EL~~~~~~ ........ ;.;;..~~~~----~~~....;~ 

* 

Bir diğeri de şöyle söylUyor: 
Ben ne giyeceğini asla bllmi

yen bir kadınla evlenmek felA
keline uğramı~ bulunuyorum. 
Karım, o kadar sinirli bir mah
lüktur ki, kapıdan dı~arya başı
mı uzatmadan yağmur yağıp 

yağmıyacağının kestirmemi is
ter. Sebebi de basit: Sokağa 

~·ıkarken, ne kıymetlidir'? Sanki 
ben kendlsJııin elbise mntehııs 
sısı imişim gibi, eğer yağmur 
yağacak dersen empermeabl 
meydana çıkar. Eğer hıtvıı birdZ 

serince ... Diye tırıkum yUrlltseın 
eldivenlerini araştırır . . Ama., ka
rıcığım koyu renk giy dersem 
muhakkak lcencti:-;fne hiç yakış. 
mıyım gri roblarır ı sırtına geçi 
rir. ~e yapacağımı şa,ırdım. 

* 
Bir üçl\ııcllsU de karı~ıuın 

budalalıgından şikl\yetçi diyorki 
Sabahları şapkamı başıma gl 

yer, paltomu sırtıma ge~·irir, o
dasında ve ekseriya karyolasıo-

"Yeniyoı .. un Tefrikası: 13 şeye doğru inen el yazısından ve 
bol bol serpilmiş mürekkep leke · 
!erinden utanan Ertekin: 

bağa ç:ığırdığı zamnn mektubu tek lıir şilnlışür olıııayl ııekdar ısterdıJıı. 

KÜÇÜK SİLAHŞOR 
lngilizceden çeviren : Hayrettin Ziya 
Kasabanın kenarındaki Dokto

run evinin arkasındaki bir pence
reden, mahsulleri toplanmak üze. 
re olan altın tarlalar görünüyor
du. Ağaçların yaprakları hala bir 
çok renklerle canlıydı. Mcyva 
bahçelerindeki ağaçlan aşağıya 
doğru çeken meyvalar erkenden 
olmuştu ve bu manzaraya d&ha 
çok renk veriyo .du. 

Ertekin, çok mesuttu. Çocuk
lar onu incitmiyorlardı. Bay Dok
tordan evin en küçük çocuğuna 

kadar herkes onu seviyordu. Bi
tisi, okuldan memnun olup olma· 
dığıoı sorsa: 

- Talebe olmak kadar eğlen
celi bir şey yoktur, diyecekti. 

• duydıı~u, annesini öz. 
'ır elbtttt vardı, Fa• 

kat her ~bakımdan mes'uttu. lık 
günlerin rüdüklerini üatdemişti ; 
yeni hayatına uymuştu. Bayan 
Doktor onun çok iyi otuı<lu'.{unu 

ıöylüyordu. 

Bayan Doktor, sabah kahval
tısından sonra, mektuplar çıkara

rak verip : 
- Ertekin 11na iki mektup 

var, dedi. 

Ertekin, sevinçle bağırdı : 
- iki mektup mu ? Yaşasın 1 
Şehir dışı puluna dikkat eden 

Bayan Doktor : 
- Evet, dedi, birisi ann--niz

den. Diteri... Ne, ne tuhaf ko. 
camın yaıılır ayol, Aşağıki kö. 
ıeye do~n g-idiyor ı 

BOyük, yuvarlak ve hepııi kö· 

- Teşekkür ederim Bayan 
Doktor, de.di, Ay- Aygünden 1 
Biliyorsunuz ya ; o minic'ktir. 

Mektupları aldı. Sınıfa doğru 

yürürken Bayan nezaketle : 

- Burada oturup okuya' ilir
siniz, dedi, rahatça oturursunuz; 
çıkaramadığınız yerlerde de ben 
size yardım ederim. 

Ertekin, anne~inin mektubunu 
okumasını Bayandan rica elti. 
Bayan Aycan, babasının daha iyi
ce oldut u lU ve böyle giderse iki 
ayn kadar eve dönecelc:!erini ya· 
zıyordu. 

Küçük çocuk, tatil başladı~ı 

zamanlarda belki evde olacakla
rını düşünerek sevindi. Onların 

~ütün kış orada kalacaklarından 

korkuyordu. 
Aygüniln kocaman yazılı mek

tubu okunaklıydı, Okadar ki, bir ha. 

dome gelip Bayanı bir iş için' mu~ 

l:ıaşına do okuynbileo"ğini söyliyerek t.aliş ve gel. 
ı;enı seven karcte~ ın 

nygnn Bayanı innndırmıştı. 

Aygün şöyle ynzıyordu: 

" c\gılı erlek111,, 

[ Mektubun tarihi yoktu ] 

"Ren bııratla i:Ok frııayhıı. lınlııııı 

okdnr nkııilerld. ı;oeuklnr beni ok
llıır iııl'lti)'Olarki. ,, 

[Ertekin, acıyarak (lzav:ıllı Ay

gün, onun başına da bir kriket 
topu attılarsa şaşarım» diye dü
şündü. Sonra mektuba Jevam 

etti. ] 

" kizlar okdnr ı;e\•ıınsız okdar kn· 
bnlnrn11~ki. lınyır. ynuınıııılinı. nınn 
sen benını yerıme d uz t ınr. okdnr 
ıncehyorumki. ,, 

[ Ertekin « ne iyi şey • diye 
düşündü. • Yaşa, Aygün, yaşa :ıt 

dedi. Mektuba devam etti. J 
her şcyı yiycnııyomııı. Uleeegıııı 

canını. Ulecegıııı. alı ertekhı, anne
ını görccrgım ek•.lar gelclikl. ne 
zaııınıı eve dllneçek ? ııh ertckln, 
şu kı.rJrnn~ yerdLn ı;elbes knlmnk i~iıı 

Beş dakika sonra - ki, sa

bah okul sa:ıtinden on dakika ev-

veldi - Ertekin salonu i'CÇti ve 

Doktorun çalışma odasının kapısı
nı nezaketle vurdu. 

- Gel... 

Doktor, ince uzun ve sert 
bakışlı bir adamdı. Demir renkli 

saçları vardı. Karısının taban ta
bana zıddıydı. Karısı kısa boy
luydu, etliydi ve tatlı bakışlıydı. 

Ertekin, Doktordan çok korkardı. 

- !'oie istiyorsun çocuk ? 
- Rica ederim Bay Doktor ; 

evime gitmek istiyorum. 
Doktor hayretle sordu : 

- Evine mi gitmek istiyor
sun ? 

Gözlüğünün camlarını büyüle 
ipek mendilile siliyordu. Kinayeli 
kinayeli güldü : 

zaman da bana bağırarak yerim 
den adam boyu hoplamak dU
şer. A, kadın bari önceden top
la bunları! 

Halk Manileri 

Dumanlıdır dağlarım 

.Meyva vermez bağlarını 
Alem zevki sefada 
Bir tek ben mi ağlarım ! 

fi . " 
Bahıtr gider gelir kış 
L .. iraı sarpa sarar iş 
Sevdalanmış kızlara 
Olsa idim mnfettiş ı 

• . ., 
Dalgıtlar c >Şar koşıtr 
N"ice salıiller e~ar 

Tıuu11m yedi senedir 
Kalbimde sevdan yaşar l 

• • • 
Irmıtklar hep taşlıdır 

Sevdam iki başlıdır 
Kız senden ayrılalı 
Her glln göznm yaşlıdır ı 

Baha Salim Öiütcen 

- Bunu nedenlistiyorsun.? 
İşlerin yolunda gittiğini gören 

Ertekin : 
- Bakınız, dedi, kız karde

şim zavallı Aygün ... Efendim, o 
pek bedbaht.. Bana da iidip ken· 
disini k u r t a r m a m ı yazmış. 

Doktor, gö;düğünü takıp Erte

kini süzdü: 

- Hımm. Hangi vilayet hapis
hanesinde yatıyor ? 

- Hayır, o ne hapishanede 
ne de vilayet... Halamın evinde. 
Aygün orada çolc b;dbaht. Ona 
iyi muamele y a p m ı y o r 1 a r 

Bilmiyorum; kriket topu atıyorlar mt? 
Ah; demek istiyorum ki. Unutu
nuz bunu Bay Doktor. Demek is· 
tiyorum ki nasıl olduğunu iyi bilmi· 
miyorum. Fakat. O buradaki gibi 
değil. Nerede Bayan Doktor ve ..• siı 
efendim. Rica ederim, Aygün gelme· 
mi yazıyor. Rica ederim gitmeli· 

yim. 
Doktorun yüzüne güldü. 

• arkası vır ,. 

--



ANKARA ilan 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 

Trabzon icra Memurluğundan: 
Açık artırma ile paraya çevrllecek 
gayııl meııkulun ne oldqu : 

T rabzonun F aro• mahallesinde. 
Gayri meııkuluo bulunduğu mevki 1 
mahalleli 90katı ve numruı: t 

Artık Ucuzladı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avmturymm Aaltara 
Elçiliti sabak müatepr 

Türkç•ge Çe'lliren : 
Burhan Belge 
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Birinci katta iki oda küçilk bir t. 
sofa ikinci katta kapı pencere ve t 
tavanları henüz yapılmam14 ve t 
ııva11 vurulmamlf natım•m iki t. 
oda bir sofa ve bodrum bbnı J. 
havi bir bap hane. t 
Tapunun Haziran 933 tarih 22 -t 

). DUll'arL 

ipotek 933 tarih 435 numara. 
Taktir olunan kıymet : 
500 lira. 

t. 
~·l 
~·l 

Artırmanın yapılacatı yer gtıo ıaat: ·+] 
Trabzon icra dairesi önünde _j .. 

26 • 1 - 937 Sa'ı rOıü ·ut 1 4 d~~ t 
1· l~bu gayri menkulun şartnamell '+ 

23· 12- 936 tarihindeolitıbaren 936·580 ı 

no ile Trabzon icra dalreıinln ~· ,• 
:+ :. 

muayyen oumara1ıod& herkeein gOre· 
bilmeli lçln açıktır. Uluda yazılı 

olanlardan fazla malumat almak laU 
yenler ltbu tartoameye ve 936 • 580 
doeya nuıdp'a11 ile ınemurtyetlmlze 
muracaat etmelidir • "• .. • i .. 

' .. 

Yalnlz bu yabana uzuvlara 
dao bir tanesi mlkdar ltlbarlle 
o kada bOyOktQr ki, bunun 
temsili ısimdlye kadar bir baylı 
gOçlUklerle kaşılaotıaı gibi her
halde bundan IOora da mOşk.QJ 
olacaktır: KOrd meselPSl hala 
halloluomamıştır . K Q r d J e rlo 
heps1nl birden Tnrk. baklmtyetl 
altına almak için yapılan ilk 
tecrübe, bQyOk bir isyana sebe 
blyet vermiş ve bu isyanın 1921 
den 1926 ya kadaa yatışlınlma
ıı, pek çok kan, para ve zama. 
na malolmuştır. Ancak bu isya 
na mitil bir mahiyet vermek 
dotru olmaz; bliak.ts punun 
tamamen sosyolojik bir manası 
vardır. KUrd a~ıret reislerinin 
halk. Oıerindek.l patrlankal DO· 
tuzları modrıı demokratik -mer 
kezlyetcı idare şekillerine bo· 
yun eğmeğe mecbur kalınca, 
menfaatlanoı tehlikede görerek 
tayana yol açmıştır. Mubamme
dıo dininden başka dedelerden 
kalma dllnya nlzamlanna da 
tecavnz etmek isteyen bir An 
kara hUkllmell, bunların naza
rında, '1a dOşmanı bir htıkUmet 
ldL İşte bu ğibl şiarlarla Anka 
ra aleyhine tahrik edilen halk, 
nihayet silaha sanlmıştır. Ve 
bu sabalar daha bugQn dabl 
layiklle emniyete kavuşmamış. 
tır. 

2· Artırmaya lşUrak lı;ln yukarıdo 
yazılı kıymetln ydzde 7 .~ niıbetlode 
pey akçaıı veya mllll bir bankanın 
teminat makbuzu teTdi edileeektir 124 

S- ipotek uhibl alacaklılarla dlter 
allkadarlann ve lrUfak hakkı uhip
lerinin gayri menkul Uzeriode ki 
haklarının ve huıuıdyle faiz ve mas· 
rafa dair olan iddialarını lıbu Uln 
tarllainden itibaren yirmi gtln çlnde 
evrakı mtllbetelerUe birJlkte memu
rlyetimize blldlrmeleri icap eder . 
Akııl halde haklan tapu ıılclll lle 
ubil olmadıkça ulif bedeJlnin pay
lapıaıuadan barlç b.lırJu • 

.. 
• • • • • • • • • .. 

Dönüp dolaşıp 
Alacağınız R AD Y O 

4- Olttıdlea glnde artırmaya lftl· 
rak edenler arhrma tartnameııloi oku 
moı ve ltlzumlu malumatı almıı ve 
buolan kabnl etmtı ad ve iUbar 
olunurlar. 

• • • • 
Ca Aa Olacaktır . 

6· Tayin edilen zamanda eayrl 
menkul tlç defa batırıldıktan eonra it 
en çok artırana ihale edilir. ancak t 
artırma b e d e 1 l muhammen 
kıymetin ytlzde yetmiı beıinl " bulmaz I 
veya ulıt lıtlyenln allcajına ruçhanl 1 
olan dlpr alacaklılar bulunup ta 1 
bunlano o gayri menkul ile temin 1 
edllmlı allcaklarınıo mecmuundan t 
fauaya çıkmazsa en çok artıranın I 
teahhudu bakı kalmak üzere artırma 

T ediyatta büyük teshil at 
Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 

Kapılan Avrupalılara kapalı 

olan bu uzak diyarda olup bl· 
ten şeylerin tef errllatıoı bllme
yız. Yalnız muhakkak olan bir 
şey varsa, o da TOrklyenlo 
mllli cumurlyet içinde etnik bir 
ayrılık telAkki ettiği aşıretçl 

kOrdlQ~U, hiç bir riya veya ya
lana teoezzlll etmeksizin, açık 
ve samımı bir hoyratlık ile 

HARUNLAR MÜESSESESİ 
on bet rtto dU& temdit ve on befincl f 

Geliniz görünüz tecrube için bir telefon ediniz derhal emirlerinize 
günün sonu o l a n • 
11-2-937 Perşembe gününde 

radyolarımız tahsis edilecektir . 
~lll~~lfl"llllll"~~l~!ll'-"lf111'~11""111!:.'1Ul!Pllll'!llll~P'!'ll~''"IPl!:!llll'"'qll ınllfl''qll~':!llill'~lliJl''QllP•ııı IP''ll il' •I ''ll l"'ll l''"Ql 'lll~·~llU'"'ll'P'~:l"'lqll'!:!'llP!~Jll'~ll''q 

• iltıj~::-~,.~.,~~~~.~ıZ~~ ... ,~ •• .,,"~~.•.eır••·~~-~ .... ~ıı:';d~ıd~ıı~ı.:."ıı1ıı~ıı ı!:ı1:ıı~ıc~ ı~·~~~ ... ·~ ..... ·~~~ • '• ayni uatla yapılar.ak artırma da 1 
en tok artırana ihale olunur ancak diğer alacaklıların o gayri nıenkul "•*•~·····~~~~~~~~~;ıııı;ııı;-;il ;'l.._"4~~~~~,.,..,C:.41~9 ·--~~~~....-.~~ ......... ~ ........ ~~~~~~~~~~~~ ........ ~ 
A T t t ı r m a b e d e l i ile temin edilmiş alacakları mecmu· 
Atıt iıteyenin alacağı ruçhaoı olan i undan fazlaya çıkmak şartile en çok - Ark.ası var • 

Ölçu·· ıer hakkın_._ artırana ihale edilir böyle bir bedel 
UQ eldeedilmezıe ihale yapılnıaz ve 

aabt bedell dtışer. 

Belediye reisliğinden : 6- Gayri menkul kendiı<iııe ihale :J 
ÔI iller kanununun tatbik tarihi olan. 31-12-933 olunan kiıııııe derhal ve ya veruen r 

Ç mtlhlet içinde parayı vermezse ihale 

tarihinde metre sistemine uygun ve ölçüler ni- 1 

kararı feıh olunarak kendisinden 
• • •• J • al } • kJ" 1 

evvel en yüksek teklifte bulunan l•J 
~mlnamdesdını? o çtil'rt.tab rttı hvekkı edt -~~n hşek 1 ive 1 kimse arzetnıiş olduğu bedtılle alma· t:.ı 
ima ma esi Ve e 1 a 1 a n ~I fi um e- ta razı olmaz veya bulunmazsa lıe- ~ 

rine uygun olmayan ölçnlerden ( T erazı ve tar- . men on be$ gün müddetle arlırmaya 1 
· çıkarılıp en ~ok artırana ihale edilir t. 

b aletlerinden madasının ) kullanılması için ko- iki ihale arasındaki fark \'e geçen :ı 
nulan muhlet 31- 12 • 936 gilnil bitecektir. , gtlnler l\iD yüzde beşten heııap OIU· ~~·.ı 

Üzerlerinde umumi ayar işaretiJe birlikte (34) nacak faiz ve dlAer zararlar ııyrır.a 
htlkme hacet kalmaksızın nıemuriye-

Ve (36) ayar memurluğu damgalan bulunan ve tlmizce alıcıdan tahsil olunur. 133 ~~l!.,.·:·ı d işbu gayri menkul yukarda gösteri- ~ 
1-1-937 tarihin en sonra dilkkan. mağaza ve len 26-l- 937 tarihinde Trabzon 

iş yerlerinde bulundurulması caiz olmayan bu icra memurlu~u odasında işbu ilan l•l 
kabil ölçüleri kullananlar hakkında kanuni ta- 1 

ve röeterilen arbrma şartnamesi l•l 
1 w kibat yap!!_C!cağı bildiri ir. 1 • 2 dairesinde satılaca2'ı ilan olunur. ·+J 

•l ,.J 
• w 

Remıngton 1 ~ 
makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla ı L•J 

zcl • ed bil. . . ...J 
mağazamı an temın e ırsmız.. l•J 

O mega ı1:1 
L•J 

Yaı;ı 

Cep ve kol saatlannın en fantuwe en son şekilleri gelmiştir .. •.ı 
LtJ 
l•J 
L•.1 
L•J 
LtJ 
l•J 
l•l 

HRSLON 
Cep ve kel ııatıları dOnyanm aı hassas saatlandır. 

~=~~1!:!:!! Hami ve Kemal Nalbantlar Mafa7.88ı 

(FİLKO) 

PhüD<eo 1 
RADYO 1 

1 ,. 

ve TELEViZYON! 
F abrikalarmın 8 f:J 
hılb" k ettiği [+. 
1937 n odeline Elektrotlu ı•ı 

[• 
Lambalariy le, ğeçen sene olduğu [f. 

T 
gikbi, b~ ~~ne ~e Radyoll 
e nıgının en başında l•J 
.. .. kt d. l•J yurume e ır . l•J 

Bütün dalgalar üzerindeki SELEKTIVITE, SES f 
tabiiliği ve temizliği , RAKiPSiZ ve EŞSiZDiR . t3 

Philco ismi Garanti dir. I 
l•J 

Herhangi bir arıza içjn artık Radyonuzu fabrikaya veya. lstanbula t:J 
göndermeğe lüzum y ok , Çok ha!Sas muayene aletlerı , ve on [t] 
senelik bir tecrübe sahibi olan "müessesemiz P H 1 L C O lan her N 
suretle garanti ~der PHILCO yu almak menfaatınız icabıdır . &.J 

Uzun VB.deli Satış ı: 
Abdullah Sezgin : 

Sıra mağazalar No. 118 ! 
Telgraf: SAATÇl ·Trabzon TRABZON ~ 

~~~~,ııor. ~ 

1iıRS~:i:E~Ztıı;;F.2SSPF'Ji29 ••--r..r.··~r.: .:.si:tr•sw ... 
---~·· . ......-



Z9 Birinciktinun 1936 

RADY 

6 

9 

5 

A. 
Trabzon ve Havalisi • M NLJRI" AYDIN 
Satı ş }) e p 0 8 u • • ( Kabaoğlu ) 

" Kunduracılar caadesi N. 86 
llQ<\PC(j>~~~~~ 

Pazarhkla odun eksiltmesi 

Askeri satınalma komisyonundan: 
1 - Trabzon garoizonu ihtiyacı olan (755000) 

yediyüz elli beş bin kilo oduna kapalı zarfla 
talip çıkmadığından bir ay müddetle açık ek
siltme ile pazarlığa konmuştur. 

2 - Şartı:ıamesi her gün Kaledeki Satmalına 
komisyonunda görülebilir. 

3 - Tahmin bedeli ( 849375 ) sekizyüz kırk 
dokuz bin üç yüz yetmiş beş kuruştur. 

4 - Muvakkat teminatı ( 635) altıyüz otuz beş 
lira (31) otuz bir kuruş (25) yirmi beş santimdir. 

5 - Eksiltme 9-12-936 gününden itibaren bir 
ay içinde yapılacaktır. 

6 - Taliplerin belli günden itibaren her gün 
komisyona muracaat ederek eksiltmeye iştirak 

cd~biJirler. lQ.18-26-4 

Yardım 

Edelim! 

Kızıla ya 

Üye 
• 

yazılalım 

/YEN/YOL/ Sag/a 4 

Gayri menkul satış artırma ilanı 
Borçlunun isim 

•ve şöhreti 

Hamza oğlu İbrahim bini 
Hüseyin validesi Ümmehan 

Hamza oğt'u Huse_qin mah
dumu ibrahim ve Hüseginin 
zevcesi Ümmelıan. 

Torlu oğlu Kerimesi ıııe 
Jlamzn oğltı. Hüseyin zev
cesi Ümmelıan, 

Senet 
No. 

6879 

6768 

i040 

Baytar oğlu Saban Mus- 69~6 
ta/a ve lıem~iresi Hanife ve 597 
Baytar oğlu Mehmet zevce-
si Nokta ve Kala/kadan 
Kırkbir oğlu kerimesi Asi-
ye hinti Osman. 

köyü 

Civera 

Civera 
,, 
,, 

Civera 

Dirona 

Gayri 
menkul un Dö'nüm No. 

cınsı 

fındıklık 

" 

fındıklık 

n 

,, 
Tarla 
fındıklık 

7.50 
2 

7 
4 
6 
ı 

5 

Tarla 12 
ftn J, k/ık 20 

2 

83 
44 

47 
43 
48 
42 
20 
21 

168 
189 
169 

Tapu sene 
dinin tarihi 

K. sani 340 
T. sani 339 

T. sani 339 
n 

.. 

.. 
Şubat 314 

T. ev'lıel 339 
" 

Köse oglu Kazım hini Ali 7135 
hemşireleri Asmı ve Saniye 

Dirona Tarla 3 199 26 Hazıran 325 
Tarla 8 200 

" 
binli Ali ız•e Ki.ise oğlu ke-
rimesi ve Molla oğlu bira. 
deri Yusuf zevcesi Asiye. 

Trabzon Ziraat bcn~as! şubesinden: 
Yukakanda isimleri qnzrll borçlular borçlarını v.ıdeler.'nde ödemek/erinden hizaların

da yazılı ipotekli gayrı menkullni k1rkbeş~giin müddetle 1ıe açık artırma suretile satışa 
çıkanlmışlır. Muvakkat ihaleleri 8 Şubat 937 pazartesi günü saat 9 da hankamızde 
ynpılacaktzr. Alıcıları olanların yüzde yedi buçuk pey akçe/erile Bankamıza müracaat
ları ilan olunur. 

Satış artırma ilanı 
kıymeti Mu. 

köyü 

Kireçane 

Nev'i U. N. lira 

kalem en 

Munda 

Tarlave hane 
arsası 

fındıklık 

tarla 
fındıklık 
tarla 

,, 
fındıklık 

,, 

2743 

2747 

767 
768 
777 
778 
783 
763 

Mesarya 
,, 

Fındıklık ve tarla 2270 
Hane arsası 2084 

" ,, 

" 
" 
,, 
,, 
,, 
,, 

Fındıklık 
,, 
,, 

Tarla maa otlak 

Fındıklık 
,, 

Tarla 

Münhedim kilise 
ve n1ektep arsası 

Şana küçük Fındıklık 

,, " 
,, ,, 
,, ,, 

" ,, 

,, 

Kilat 

" 
" ,, 
,, 

Tarladan mutehavvel fm. 
,, 
,, 

Fındıklık 

Fındıklık 

" 
,, 
,, 
,, 

Anifa 

Defterdarhktan : 

2323 
2321 
2323 
7871 
2603 
2607 
2765 

1617 
1618 
1619 
1615 
1614 
1611 . 
1612 
1613 
1158 
1159 
1293 
1293 
1296 
4978 

75 

75 

350 

120 

375 

75 
250 

120 
20 

1380 

175 

440 

250 

Tabiiyeti 
Nübadil 

,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 
,, 

rum vakfi 

Ermeni 

mübadil 

mübadil 

mübadıl 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkulatın mülkiyetleri peşin para ile satıl 
mak üzre artırmaya çıkarılmıştır. Talip olanların yüzde yedi buçuk dipo
zitolarıyle birlikte 7-1-937 perşembe günü saat 14 te defterdarlıkta top .. 
}anacak komisyona müracaatları. 1 4 


