
Hava kurumuna y:ırdım 
etme~i unutmayalam . 

Köyler 
Kr•ylüler 

Öne ve ele ahnacak it . 
Ôteden6eri lıöylerimise 

lt.arıı içimi:ıJe bir ayıallılc 
•Grdır. Siyaıal ••rlıfıntızın 
6ellıemiti11i, e/ıonomıal dar•· 
mum•:ıan anaJire6irti teılıil 
eden leöylerimi.ze aarıı, ıeltir· 
lilerin , /aele mineooer it.ilde· 
nin aılt flerecHİne çılımaıı 
•• m•ılalc o iıtilıametten yel 
alıp •itmeai lazı,,.•elen ıon· 
•r.ı~, uçıa.z, bacalı .. ~ •a.zil•-
leri vardır lci, Jaha ele alın· 
•amıı oe ııraya kon•lm•ı 
6ile detildir • 

Bia , köylerimi~i , •6•r 
rıarao, ıalt içleriadelıi tapal• 
foprafımı:un dar f•rf•Oeıi 
•örıiinciıüyle oe lıoyliılerimiaİ 
ılalai 11ene ıalt alııoeriı lıana 
lile tanır oe ıörıirii.z. köyün 
fen el dar1.1ma, kö1liıniln •ör. 
61İııiz:lü/c oe hil6iıizlilı. yıi• 

.ı6ncien , taııdıjı noklanlar 
bizi il11ilendirme.z • Halbalı(, 
fÖrmell için balcıak oe 11ör 
dürlerimiai 11öıtu1eAıJ bir ı•Y 
lcaybetmiı delil , çok ıeyler 
lıa:ıanmıı o/ar•.z • Köyleri• 
~eliımcıi , köyiiı11iin lıallıın

ma•ı al•ıal "" yartıal iilkü• 
mıiJ:: oldaja 11ibi , hepimfain 
öz ve maddi6 menfaatleri· 
mizi artltracak lıaynaklar ve 
amili.erdir de.. MeHleyi tac· 
carcari bir ~ihniyetle ölfiıp 

biçHk dahi ••n• Ô• ndıceyc 
•ararız • 

Köylerimizde, •oilılı, ba· 
yıntlırlık oe ekonomik bcılıım · 
dan i•lah edilecek, diı~eltile· 
cek daram/ar .._pelc çoktur • 
Ve bu nolcıanlar tamamlan• 
madılıca köylerin ••liıme.iıee 
köylünün Jıaikınmaıtn• im· 
lıcin dahi yoldur/ 

Nice köylerimi~ •ar ki, 
6fretmenden mahramd•r. B• 
lcabil köylerde mahtarlar oe 
ihtiyar he)'et.lari köyrin •n 
müne1J••r adamları tiııtmektir 
ueya ôyl• olmak M•tektir . • 

Çünkü hanlaı ın yapa. 
calıılarc oe yaptırocakları iıl•r 
~olttar ve biıyiıktiır • Köyün 
•ailılı, bayındırlık ve akono· 
mı• darumundan onlar meı· 
'al•ür veya mu'al olmalıdır! 
E6itim bakımından da 6etu• 
iı budur ve böyle.lir • 

Köylüyü, boı oeki~lerind• 
bir araya toplıyarak onlara 
faydalı tellıiıeierde bulanmalı 
6ereken bir r1a.zıfedir. 

Bu toplantılar , /cöy Jıah 
vılerindc iılıanbil maıalar• 
&a~ında detil , köy olıama 
odala11ncia olmalıdır. 

Kahvenin )'•tine oda , 
Kumarın yerine oluuna I 

Bekir Sükuti fieltJ 
• r 

isveçin 
protostosu 

Jıoeç laa•tanuinin İtalyan 
•çaklurı tarafından bombar• 
dıman •d'imHind•n ötiırü 
lqıJ aç lıü ' dnet i ;ı a l,..a.Ji p o · 
la- .o e . m;ş 'fr. 
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BEKiR SOKOTJ 

Mektepli Fakir Çocuklara 
\'ardım Cemiyeti Faalliyetter. 

Mektepli fakir çocuklua 
yardım cemiyetinia .. soa ıeael 
toplaataııada faydalı ko1uıı· 
malardaa ıoara yapılan seçim 
aeticeainde 1Jinetlm kur•lunu 
rerçekte• kıymetli arkaeaılar 
teıkil edilmiılerdir. Y eai lıey· 
et eYvelki akıam Halkevı 

ıalonanda toplanarak. baıkan 
laia Temel Nücumi Gökıel , 
ikinci baıkanlıia Kimil clede 
oj'lıa , mutemet!ije mütekat 
aıkeri kay•akam Ziihti, mu· 
haıipliie Biirlıan Oiuılu , 
•ekreterliie iiretmea Mu· 
tafa aeçilmiı , Sileyman Ma · 
bir , Kitapçi Mehmed, kitabi 
Hadi azahiı tetkıl etmiıler
dir . 

Kıymetli arkadaılarla ku· 
rulan yeni heyetin bıııada 

Temel Nücumi sıibi ıerçektea 
azimli enerjik aayın bir arka· 

Cephelerde 
vaziyet .. 

Royter ojon1ı maltall• il• 
aaua irtiöatının temamiy{c 
lıHildili•i •• 6u laorberi ha 
ieı lc•ynaJıları•da d• te~itl 
diltlifini Jjlldir•e,ıedirler • 

Ayrıca Adı•ababacla• ittal 
yaıt •f ,,Jıları t•r•lıntl•n ti•• 
eiyenin 1 SO lrilo metre ıi•a· 
llntl• •ir laabeı lu~ıllaaç iıtaı 
yonanu 601J1hardıman etliltli· 
fi illi lıaıta bakıcının yora• 
landıfı oe hütıin fadırların 

lana p oltİ•'" haber O•ri[ .. 
melıt•dir. 

Royter a}t1.n•ı dç •ancien · 
heri İtalyanların cenüp c•plae 
ıirade taarrrı~larile baılayan 

maluır•benin lacıheı ka .o etle. 
rinin felıilmeleril• neticelendi 
fini bildirı:nektcdir. 

Habeş 
Harbı ' • Ankara - Royterin bil -
dirdiiine fÖre italyaa uçakla· 
rıaın bombardıman ettikleri 
Habeı llızılhaç kurumuna 
menıup bHtane bır inıilizia 
idareıincie bldu•makta idi 
laaataneoin buJuncuıa• Yaldıa 
kaaa baaında b11 taarruz neti· 
ceıioae kadın çocuk Ye ital • 
yanlardan olmak üzere timdi· 
ye ka4ar oadört kiıinin öldü· 
ill ye 35 kifİDİD cie J&raJaa. 
dıiı• teıbit ediJmit~· 

ltalyan reımi teblisıi cenup 
ceph.eıiade Gamala Doria 
mtDtaka1111daki harbın ıona 
ermek ü:ıero bulunduıuau •• 
ba harp neticesinde , italyaala 
rın bütün cephede 70 kilo • 
metre derinhıinde iJerledikle· 
rini bildirmektedir. 

Parti da 
Ankara Cumhuriyet 

hatk partiıi ıenyo• karulu 
bu ıün haf tahk toplaatııuıı 

yıpanf ve p,.. t i;ııd ıç i~,en 

liı ~· i ;de gti tltmUttür. 

tiaıımııın bulonm111 yokım 
yaYralar heıabıaa bize çok 
iyi amutlar Yermektedir • 

Kıymetli arkadaıımıı: Te· 
mel Nücuminıa kıymetli arka· 
daılariyle bu bayırlı •emlC'· 
ket iıini iıtediiimiı •re bekle 
diiimiz iıtikamette yiirlitece• 
fııae ve bu aurette zenginle· 
rimizden ve hepimizden gere· 
ke• yardım ve mu&abareti ıö 
rece iine hiç tiiphe etmiyoruz • . 

Heyetin e•Yelki akşamki 
top~ant,ıında ba ane kadu 
tahmin adilen bitçe Hziyeti 
me•cut çoculduta jhtiyacına 

kifayet ~tmiyeeeii ıöz önüne 
alınarak btıtçe yekünunu ka . 
bartacak daha ıımil tedbirler 
üzerinde incelemeler yapdm11· 
tır. 

Önümüzdeki pazartesi ıü· 
nü çocuklara yemek verilmeie 
baılaaacaktrr • 

Sovyet 
Müdafaası 
1,300,000 Asker 

Ankara - Sovyet Ruıya 
milli •lidafaa komıer} mer • 
keli icra • komiteaiade 1936 
yılı ordu bitçeai b~kkaada İsa· 
bat terirkea So•yetleria ıark 
•• ıarb muharebe k•ttetiai 
en yiikaek bu dereceye çık•r 
maaı mecburiyetinde olduiu 
aa ioyledikteo •onra demittir 
ki : bugün ıilih alta.ada bulu 
nan ordu mevcüdu bir milyon 
üçyilzbia kitidir. bu ordu 
bugün iıtenildiii yere aanıa 
iıtekle ıit•eie nazırdır. 

Akcaah0 tta 
Belediyenin 

Çarşaf Kenarı 
Ak.caabat. belediyeıi ae • 

çenlerde çarı!lflarıa kaldırıl 
ma1ı ye k\yafetia tanıimi yo 
l unda bir karar termit ve 
kararın tatbiki içia de bir 
müddet tayin eylemi.fti. Kon• 
laa miiddetan b• •y aonunda 
bitmekte olduiunu Ye kararın 
keaia olarak tatbik ve takip 
edilecefıini bu. defa yaptaiı 
illnlarla laalka bildirmekteari 

' Dogum 
Ha•• kurumu •ezoedan 

B. Muıa Kafkaauı . bir babada 
iki oilu doimuı, yanularaaa 
bjri 6lmüttiir. Kal•• ya•ruya 
mea'ud ye uıua ömürler dı!erıı 

GÜ US ES 
Ordu il me'rkeziade ııkaa 

Haftalık .. GOR~ES • Arka· 
daıımıı 1 1 1aıına ıiı'mittir. 
On yaldaaberi Partlmiıi• 
prenıiplerini yaya•, yorulma~ 
llir ıayret ve tavaamaı bir 
lıızla Ordu iliaiıı Kültürüne 
bizmet eden Arkadaıımız\11 
bu ı !Vinç Teren Y ıldöoümünü 
kutlularken çok claha yaıa • 
ma11nı, Yurt1&l ödeTlerinde 
d~ha ço. b o f 'l fıiıtra ulaımaıı· 

Dl ;çtra rjl 111.z, 

Dışarda türki •e 

Çanakkale Boğazının Tahkimi 
Belsr•tta fılcnn "politilıa ,, 

•aaeteıinin 2 •on teırin 
1131 tarihti •ayı•ından : 

Y alDıı: Türkiye deiil büti• 
A•r•pa efkara ••••iyeai ıo• 
ıaalerde Çaaakkale Bogazı 
... eleaiao büyik bir dikkat 
atfetmektedir ... Pariıte çıkau 
• Tempı Ye OeaYer • ıazete 

leri Türkiye Harjc\ye vekili 
Tevfik Rütti Aara1ın Pariıi 

ziyaretiDcea •e Fra••• b•ı 

vekjli Laval ile •Ülikatandaa 
babaedHir.en Ankara biik.üme· 
aetiaio hu miilikatlar ıcraı ın 
da Loıaa muabedeıinin Çai 
laakkale Boia:uaıa tahkimini 
men eden abkimınıa liivi 
meaeleıiai ileri ıürdüiünü 
tebarüz ettirmektedirler. Bu 
mesele epeyce zaman evvel 
CeaeYrede ortaya atılmıı •e 
ıillb11zlanma konfera~ıı ıe:rçe 
yeıi içiade müaakıt• edilmiı 

idi. Bu mesele bagiia,italyaya 
kartı aankıiyoalarıa tatbiki 
doiayııile yeniden ıüuiin me 
1ele1i hali•i almııtır. Berliado 
çıkaD yarı resmi Correspoa • 
daace Politique et D;plomati· 
l\Ue " milletler cemiyeti pak· 
t.aı• 16 bacı macldeaiudea do 
i*ll':.ftahlitlerclea .. llalt.ıeder • 
kell boiaılar mueleaiai ae 
me•zuubalaiı etmekte •• ba 
ıünkli ••ziyetia Türkiyeyi, 
Boiaılar m•aeleaiıli yenidea 
ileri atmak mecbariyetinde 
bırakacaiı kanaatiai ıerdey • 
}emektedir. 

Çınakkal~ Boğazını• tah 
kimi meıelesi Türkiye ıçın 
birinci derecede ehemmiyeti 
haiz bir meseledir. Bilindiii 
gibi l ürkiy~, Cenevredeki mü 
mesaili yaaıtasile. mılletler ce· 
miyetinde derubde edilmit bu 
lunaD taahhütlere hürmet edil 
meai lüzumunu .keodiliiindea 

Bozulmuş 
bir yol için 
Şar bayımızdan bir rica 

Hacılıa•ı m fırını önünden 
ta &alrhane )'Olı:a,anan baıına 
icatlar olan yol yer yer bazal 
muı oe fOk fena bir hal• 
11ılmiı OtJ bund•n baılıa H· 

Jiid•n yapılan bir •aroj do· 
layııiletl• bir /tııım lıalclırım 
16lıillm61tiır ôir kat; m•lıal • 
/er1i11 •-fidini ıa,lı.il etl•n ba 
y•l•n yettitlen inıa•ı tl•lıl , 
falıat , 16ylc halift;• olıun 
6ir onarılmall t;olı lıbımdır. 

Biıyfılrl•rİ '1ir tarala bıra. 
lıalım, lalıat, tıyıılılorı /tayan 
ıalıılan • ciüı•• ~ocalların 
ôelil•ri tarafından yapılan 

ıikdyeder "' ric•lar ü~arine 
biatle ıarbayımı%du.a rica 
cdiyoraz , ba ~ola , hali/ 
tertip olıura , falcaı biraz 
ıea•lden ıöyle bir onarhın ••• 

A vusturvsula 
Ankara - Avusturya 

• 9eıb kın• Pııt'! itmiftir. 

Ye bili Jo· y t ,, e ıart be yan 
etmiıtir. Eğer beynelmilel vazi 
yet eyileımeğe baılamaz, HD 

kıiyoDlar ye bilhA1sa petrola 
ambarıo Yeı'i İtalya ile ingil· 
tere araslDda harp çıkmasına 
ıebep otu,ıa Türkiye, Boğaz
larıa tahkim edilmemit olma· 
ıı yüzündea büyük teblikele· 
re maruz kalmıı bulunacaktır 
Bu endiıe ıon günlerde hari· 
ciye vckii vekili Şükıü kaya 
dan yapılan bir iıtizah ile 
tebarüz etmittir. Türkiye bü· 
kfımeti eh arı umumiyeyi ya 
bştırmaia çahşmış ve hariciye 
vekil vekili ce hükumetin 
likayid kaJmadığ ını, memleket 
menfaatlerine daima nıgibbaa 
olduiunu ve haklı taleblerinin 
yakında kabul ~dileceiini 
ümid etti_ ini aöylemiıtir. 

Şunu derhıl kaydetmek 
lazımdır ki, Ankara hükumeti 
bu meıeleyi hık ve ıulh yoli· 
le halletmeğe daima ıayret 
aarfetmiştir. Bu hakikat aJika 
dar büyük devletJerin Türki 
yenin haklı taleplerini kabul 
edecelde~i ümidini uyandır • 
maktadırlar. 

Makclede Boğazların 1011 
ytiı ıenelik tarilıi hakkında 
izahat verildiktea ıonra deni· 
liyor ki : 

Sever muahedesi iıtaabal 
Ye Çanakkale boinlar1nın 
ve K.aradea z hu iki sahilini• 
tamamen ciemılihrize edilme 
ı ini imir bulunuyordu Lozan 
muabedeai bu bapdaki çok 
tiddeUi hükümleri biraz tabfıf 
etmittir. Nitekim gerek harp 
ve ıerek ıu l b zaManlarında 

Boiazlardın serbest müruru 
temin etmui şartile, B oiaz 
larda Türkiyenin hakimiyeti 
yeniden iade ve teıiı olun • 

- Arkası ikide-

irtihal 
Trabzonun sempatik aima· 

!arından olan MoUa bey kısa 
bir baatahktan sonra evvelki 
aabab irtihal etmiş, cenazesı 
kalabalık bir cemaatle kaldı· 
rdarak namazı Oıtıhisar ca • 
miinde kıhndıktan sonra bah · 
çecik mezerhğıacia ebedi 
medfenine tevdi edilmiıtir. 

Oiullarına \'e a ilesi erki· 
nına taziyetlerimizi b:;y•n 
eyleriz. 

§ 
Belediya evlenme memuru 

olın ve herk':ııin muhabbetiai 
kannmış bulunan bay Bekir 
tutulduau baatalıktan kur•ula· 
mıyarak dün sabah ölmüş 
cenazeıi doat ve arkadaşları~ 
dan mürekkep kalabalık bir 
cemaatle kaldırılarak namaz& 
Ortahiaar camıin~e kal•ndık 
tin ıonra Kavak meyd11:m 
m-z•ıohfrnd tı!b~.Ji ':f?edfe -::ice 

1 
t e'l di edılm .şhr. Aiieıi e f!a ~t' 

+ • h n .•ı yfl'ıt eyııın ~dut:ı:, 
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Afgan dış işleri bak~, ;; ""' t- 4r iÇTiM.AA DAVET 
istanbul gazetelerine ~öylevi .ı-~ı==:a=~--J. Tüccar kulübü reis l iğinden : 
Ankara IS - l•ta•iulda 

1'ulanan A fKan J,, ;,lerı ba· 
kanı Feyz. Mahamm•t Han 
İdanhal ,1azet!.cilerini :1ıabrıl 
etmiı oe Trirkce olaralc An· • 
karada yapmcı olciuf ~. 1aa. 

lafda,. f06 memnun olJ•funa 
•öylediktcın •onra A tatiir/den 
balaıetmiı oe demiıtirlıi A ta-
türkim Jiyorum:. Çimki biı· 

yiilı in•anlar •aıiece bir mil· 
letin cletil hühin beıeriyefin 
malıtlırlt1r . Kalciıiı ik i lıar 

cleı olan Türlıılerle Af.anlı · 
lar biıtün dejerli varlıldarın• 
miiıt•relııe11 •ahipdırlar. s.,.. 
de bütün Al11~ ı ılar •ihi ı•I· 
,en balaaeılerlt.en Atatiirlt.iiıa 

derneğe kendim i hoklı bula· 
yorum. H ariciye oe.z ri bun· 
dan •onnı Türk iye Afgan oe 
Irak ara•ında fokn-ra r eden 
ademi t•caviı.z paktı titf'afm 
da faah~t vermif ve ba dea· 
/ederin bu pah.tın e• • · ırında 
tamamen mutabık kaldıhla· 

rtnı r1e p:ıktın yakın 'o ·r .za-
manda imza etlil~ceiini lıay 

dederek Aorapadan dönüıün 
d• teltlar memleket im iz den 
~eçerek. bir müdcl<'t kalctc 3.• 
tını oe k•bildelı.i T ürk. mü. 
telaaui•lerine ilaveten ka'!>il 
üniooraiteai icin profö•orl ı-• 
hu/ıeuk mü1 1Juirler i r.clo l torlu.r 
oe mülrnndialer göt ire'!~eini 
ildoe etmi,tir • 

-- -----====-- -~~....:.=====-==~_.;:__ 

Çanakkale 
..., 

ogazının 

Tahkimi 
- Baştarafı birde -

muıtur. Buna muka bil Türki· 
ye Karadenizin ce••p ıabille• 
rinden askerlik bakımından 

iıtif ade bek kını ibraz etmiştir 

Boiazlarda• •e bilhaaaa Ça -
ııakkale bağHındaa demılita~ 

rizc mıntakalar 'VÜcude ~eti • 
ren Lozan muahedesi imza 
edi1diii zaman bu açık mıata 
kaların hiç tehlikeye maraz 
buhıamallakları kana5ti l• ardi. 
Harbın soııasıda yeaı kan 
dökülmelerine meydan çarele 
rini aray•a beşeriyet ıulh11n 
yoaiden tehlikeye maı uz bu -
landuğuau talıamia etmiyordu. 
Halbukı, ma•llesef, vaziyet 
büaün böyle deiildir : Akde· 
deaızden harp rüziirlar1 e•i· 
yor. V niyet tamamen deiit 
mitlır. Ve Türkiye b~ı:ün 
boiızlarıa tabkimıae kat'i 
ıurette mecburdur. Hu mesele 
Türkiyeiçin_hayati bir meaele· 
dir. 

Boiadaran ıerbeatiıi hak 
kıadaki 'fürk ~ezı .,tamamen 
açık bir tezdir. liu tez şöyle 
telbiı olunabilir Tatbikleri 
için laıım olan vasıtalar men· 
kud olduktan ıoara teminatia 
rıa ne gabi bır kıymeti ola • 
bilir ? 

Boiao:lar hücüm ve Demi· 
litarize edilmiş batta iıg•l 
tehlikeaine muıuzdur ki, bu 
takdirde, Lozaa muahede1ia in 
.. gerek harp ve gerek sulh 

Yust - Karş.laımtı ola • 
c ktıaız, henüz amerdi•enleri 
iniyordu. 

Verner - Bea aı ka mer 
divealerden çıktım evet. bay 
binba9• naaıldır ? Ben daha 
1ıeçeu hafta burada olacak.lam 
jiki.... . 

Yuıt - Lakin aeai me• 
dea kim? 

Y erner - Yust Preaı 
hirakliyosu İiittio. mi ? 

Yuıt - Hirakliyoı biç 
hittı cC: m 

V .:ın~r Ş rk r:?'"Tle 
.J 

·Ha şUler' 
mak-; ye 
hücüml r 

Atii•a&abadan bildirildi. 
jine göre habeıler y2lcında 

malealleye karıı bir taarra.za 
gefCceklerı.iir . lmperatorun 
tijre ceplae.iııe gid~cefi zan. 
n•dilmek tedir. Akaum :rak ı. 

nında dört italyan 
0 11 iki motor&iklet 
miıtir • 

ucatı ile • 
zabtedil: 

Alman 
Gazeteleri 
Alman ~azetelcsri İngiltere 

ile f ransarun akdeniz.de bir· 
birlerine yardim edece :<lerini 
taz;ammun eden u:laşmaya 
kar11 hiıcüm etmekte ve bu 
azla, m amn lokarno andlaı· 
ma 11 fızerinde yapacafı ıeılr 
leri lıa.ydetmcktedirlcr. 
-----------~------~--

zamanlarında boğazlardan ser 
bestçc m uı ur n d;;ın bal solan 
ahkalPİ tamamen bay 1i bir 
hal 1mış oıur. 

En nihaye t şunu da İfaret 
etmek gerek.hı ki, bugün bo · 
iaziar Sınııtopol t rıQfından 

tehdid edılmekte deiıldir. 
tchhke bugün ıtclycdMu ııd -
mektedır lürkiyeniu dosta 
olan SovyeUer türkiyeye kaı şı 

HmlDU dostluk cıuy2uu:ırı bea 
ledikierioi defeatla isbat et .. 
miılerdır. •e lürkıyeain boiaz 
lar1n t.ıhkjmi hakktndaki_ te· 
zini Cenevrede ilk o! rak hi 
maye edıen Sovyetler olmuttur 

Dr. DıRg M;b ... yloviç 

ketleri kahramanını tnnımıyor 
m1ıın? 

Yus• Tabıi p rld ki adeti 
biliyorum. banı y•l b şl rında 

yıldızla deiaıelf lerle doll'şırlar. 

Veıner - Yabat ! zonne~ 
deraem gaı.etel eri din kitıı pla. 

randan d ha az okuyorsun .• 
Prens H irakliyosu bilmiyor 
m usun ? U cuur ı[Jd._ mı ı : . . 
Iranı urtadan kalc!ırıyo•, .• 

Yarın o bir güa de Oıman 
lı kapılarını kancık... Çok 
şükür yanbbi ı Dü.:)·ainıi b:r 
h.r f .oda ba'a lrnr p v.ı:r, ço~· 

Hangi babanı? Tüccar kulübünün ıenelik umu•i heyeti içtimai 7 şubat 1936 
tarihine teaadüf eden cuma güt ü akıaau saat • ekizde ya pılac~ 

C hil zenginin biri, oldu· R'• kararla4tır ı lmı1 olduiundaa say1a azalartn kulübe gelmeletl 
p,urıdun ci.aha ço k zen~ıra r ica olunur. -----
görünmek irrin, uştJkına şöyle 
bır t nbihte balunmuı : 

- Ben senden bir ıey 
istedigim , wıeaela. f elan ftıyi 

ge!ir dediflim z aman, « hart· 
6 isini getirej•im ? • diye sor 
ki, ı1itenfor iatedia im şeyin 

bir hac tane o ldu jur. u .zan• 
nelıinl~r ! 

Uşak bu luı.ti emri alınca 
baı Ü•lUne efe.nelim, cevabını 
vermr; ce cıkmış . • • 

Rir geca aelamlıga gelen 
misafirle.r, kahoelerini içtik . 
ten sonra ha.ne s~hibi uıcı · 

ğını t;uğırarak Emir vermiş : 
- Bu gt. ce biraz • oauk 

oar, kürkümü getir ! 
- Haııgıssini 

fendim? 
1:et ireyim 

_ boz körkii ! 
Z aten birden faz.la olm,~ 

y an kürk gelmi, , aTadon 
biraz z aman 11eçince telıt.rar 
aşağı ~ajjırarak bir emir 
daha aav•rmuı : 

- Çubuğumu 11dir ! 
- Hangi çabuiurı uzu 

efendim ? 
- Y aaemin f ub•tıı ! 
Tele olan ya•ernın cubıık • 

ta ge!miı, Qradan birtJz daha 
zaman geçrniı .. tekraT ça(lır· 

dıtı aşagına ev aahi/Ji bu 
aef er de, « Git babamı fa· 
ı:ır ! » dıyınce , u,ak ta IUf 
düıünmeden , eooe/ce aldı11ı 

emri güya yermd Ketirmıı 
o lmak ıçın ıormuı : 

-· Hangı babanııı efen· 
dim? ! 

amu ayda 
Ankara 15 - Kanıutc;y 

bu 8URRU toplantuıında 1U.li-

nameaınde ıu m addeler uzoe .. 
rmde göruımüş a•k eri hboı· 

) e mektebıncien f 'kan kımya 
kederle dıı hekımlerme veri. 
iecen t~cmzaı btJcie'i hakkın· 
cıa:Ju kanu ıı l"'h&haaını kabul 
eımıştlr • 

Şıd e 
rn h 

h 
bel r 

Reami bır iıalyan _ teblt• 
(;ine.göre. bütün cenup cephe· 
ainde muharebe deoam •tmelc • 
ıe ııe entre cepheainde de 
ıtai)'an U'jakiarı ıtadetli fa· 
aliydierde bGlurı.ma kia.dıtlar• 

Parke kaldırım ve beton 
eksiltmesi .. Tratüvar tanı iri 

Beledı ye encümen inden 
Yeail yart önünden Şema öleli onune kadar olan yolufl 

1574 .lira 50 kaı uı bedeli luşifli parke kaldırım oe 6 18 lir0 

l . . b {lfl 16 A u • uş bedeli k•şifli beton tratuvar arının tamırı on '' S 
müddetle acık e/uiltmef e konulmuıtur • . . 

Ekailtm e 22 _ 1 -- 936 farilıine muaadif Çarıamba ,ütıll 

•ac.t 14 de icra edileceğinden i•teklilerin yü.z de 7 baçuk nıtl 
vakkat teminat makbazlerile b frlikle ayni günde Encümen~ 

a,e şartnameyi görmek iatiyen ler in de Yazi iıleri kalemini 
muracactları ilan olunur • 4 - 4 

günü akşamı 

Ferah 
----------------~---....,,,..--

Sathk konak 
ve selamhk 

Orlahisar perde• paıa 

on•lil ıatab,or • istiyenlere 
konak ayrı , aelamlık ayrı • 
iıtayenlcrc b uıı ber aaUh.cak 
tır . Müracaat yeri : Y eıAiyol 

matl:aaıı 

Z AYi 
1329 ~eııuiacie müiıa ıa 

11 e• ı Üfbycaıacıen almıı oldu 
i:um ft:badetna11ıeyi kaybet • 
tım . Y eaııtDI a l&ca;ımdaa ea· 
kııınia bil.mü olmatbiı illa 
o!unur. 

CiYelek oihı 
Şe•ket 

Ekmeklik 
eksitmesi 

un 

Satin alma komi ·.yo 
nundan : 

A- Trabzon kıtaatı içio 
eksiltmeye konulan un• iatekli 
çıkmadıiınden takriüa 28 biP 
9 .. 0 yüz lirahk 170 ton ek· 
meklik un tekrar eksiltmeye 
koaulmaıtur • 

B - Şartnamesi re1111i 
bedeli mukabilide komiıyoo· 
dan aldmlabilir • 

C- Ekıiltme 27-1- .936 
pazartesi giiaü ıt. on üç de 
Trabzo11 kalesinde ••tın •l•• 
komııJOauacia kapali zarf 
uıulıle yapılacaktı• • 

D - Müvakkat temiııt 
2168 liradır • 

E - lıteldilu kaaand• 
yazdı vetikalarile ekıilt111• 
taatınduı b1r aaat evvel teJr 
bf me.ktuplerini komiı)oo• 
vermeleri uin olunur. 2 = 4 

Kirahk 
mağazalar 
Kızday ba§kanlığından 

U.ıua sokakta Şifa ecı•• 
neai karıııındr 266 ve 270 avlu 
maiazaiuıa bir ıeaelik icarı 

15- 1- 93() tarihiadea itibarell 
oa beı ıün müddeti• ıaiizaye· 
dey ~ çuıtardmııtLr • talip!erill 
ı-2-9jo cumarreai ıüaii 
ıaat 14 de Kıhlay biaHıad• 
müt~ıekkıl komiı)ana mura· 
caatlan ilin ol\ıınur • 3- J -t L - = 1 

t--nberl timit ediyordum ki : 
Biıim buralarda da yıae harp 
başluıo, lakin ıiz burada 
oturup derilerinizi değıştiriyor 
suuuz, şışmanlıyorau11uz, hayu 
b n asker idim yine asker 
olmalıyım. ( kimsenin iıitme • 
ı 'nden ürker ek, etrafıaa bakı 
aıyor ) Gizli aöyliyorum : 
yust, kralın emri üzerine Türk 
lere karşı koymak için birkaç 

lnyla irana. Prena birakliyoı 

ua yanına gidiyoJum. 

Yust - Sen mi ? 
Verner Ben karşınızda 

gördüğünüz ad m l Ecd dı • 
mız çok defa Tür klere karşı 
g'tmişlerdir Biz eğer dindar 
ve iy; insanlarsak bunu biz de 
y.ıpm hy:z. Amma ben çok 
iyi bilirim ld : Türklere karoı 

. yep1lacak bir b rp Fraoıızl 

J 
ırıa kuvı olan b up k&dar k., . 
yjfh olamaz. L kia biz imdi 

dedelerimize aiabetle bayatta 
d1ıha başarıkb ol•alıyız:. tlrk 
Jer kdıçlaılDı bep elm•ılar ile 
aüılemitler .. 

Yuat - Böyle bir kalıçla 

kafamın kopmHJnda• ıae 
Türklere kartı bir adım oJına 
ileri ıitmemek daba hayırlı 
olur. Sen herhalde deli deiil· 
ıin ki : Çiftini çubuiunu bıra 
kıpta öyle bir ••••ı• ıideai•. 

Verner - Onu da beraber 
alıyorum 1 Neyi biliyor mu • 
sun 1 Çlftli" aataldı paraıı 

bende. 
Yuat - S!ltıldı mı ? 
V erner - Sıt 1.. yüz 

doka al tanı, iıte burada... aa 
bştan daha diin aldım. Bin • 
başıya ıetiriyorum 

Yuıt - O bunlar ile ae 
yapacak ? 

V craer - Ne i1ter1e. 
yesin, içıia, 011u111 yerı1a .. 

Heraaıd isterae .. Bir adamıll 

paraaı olmalı. bu ııluntı oa• 
yeter, hayatı ( dir lmi ) oa• 
zehir oluyor. Likia, ben onllZ' 
yeria.de olaayd1m ne yapac•iı 
mı bilirdim. Düıüoüyorum ki / 

Şeyta• alaıa hepıaı&i. Pavll1 

Verncr ıle irana aiderdi•' 
Allah müıtahakını verıiıa 

preaı Herakli101 herlaald• 
biaba11 Fon Tellıa1mi, i1it111İf 

• j 
o lmahdır. oaun aabık 1aveı 

p avul nrnerı de bir taau•lf 
o jHydı , yeni KatttnhoyıeJ 

deki muharebeyi .. 

Yust - lateı aen onu bell 
sına aalR.t~yım. 1 

Verner - Sea bana ba 
Çok iyi anlıyorum ki : Öylo 
ıüzel bir tertibatı har biye ıe• 

ıia de zibıundt a. i:EÇmektedit 

- Arkaıı Vı r -
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2 ve 20 komprimeltk ambalajlarda 
'fi" ~ 

bulunur. Ambalaj ve komprime-

lerın üzerinde halisliğini tekeffül 

eden~ markasını arayınız. 

,, .,, . . .. ,- . " . 

·'-~~~~~~~~~-~--~~~~~~et 
t . A;t..I >) 
~ ANTRASEN Y u ~ 
\\ Yedi kule Gaz Şirketi, Metro ban Tünel meydanı >) 
~\ Beyoğlu - iıtanbul Tel. 44800 '/1 
4\\ Kıı•n meyva afafilar•nızı YeJihule Gazhaneıinde ~1 
\\ kaatranın taktirinden elde edilen ) 

\\ TRAS EN •f AÖI ll 
ı ~ 
(\ 
~ 
\\ 

' ' 

M hliilü ile tedavi edilip onları ~öceklerden, kurtlar · .., 

dan vesair parazitlerden kurtarıraanız yarın yüzünüz gü· >1 
ler, mıhıul kurtauz olur • /1 

Fazla malumat için mez/ıu.. Şir kde maracaat • » 
'11 

r ey;~~'Yi~~iYi~~~-....-iyi....-~ey.~ 4-: ... 

İLAN 
Trabzon ıcr memurlu • 

iundan: 
Açık rtırma iie paraya 

çevirilecck gayri 'menkulun oe 
oldufıu : 

Gayri w unkulun bulundu-
iu mevki mah hesi ıokü:lı 
ll1Jmar111 : 

Borçlu k rbk gorzemiya 
L. öyüade 93 nllmnnlı hanede 
veli oilu h ı 010 f U bat 31 1 
tarih ve 25 numarada kayitli 
2 dönüm t rl 

Taktir olunan kıymet : 
J()OO liradır 

Arbrmanın Yapıh.ccğı yergüa 
Hat Tarbzo~ ıcra dairesi 
önünde dCJire inde 17-2 - 93ti 
paıarteaı günü s at oodörtte"' 

ı _ işbu g yd meokulun 
artlrma ıartaamcıt 18- /-936 
taribnıden itıb ren 935 - 3'10 
numara ıle ı•ırma ıcra daire 
ıinio muayyeo oumausında 
berkeaın görebilmesı ıçın açık 

br i indan ynzıh olanlarcıa11 
f oıdo malumat almak iıtıyeP 

ler iıbu ıartıuı.meye ve 935 
370 dosya numaraaıle memu· 
ıiyetimize muracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yuk rda yazıla kıymeti 7 , 5 
niabetinde pey akçeıi ve ya 
milli bir bankanın temınar 
nıektubu revdı edılecektır l24 

3- ipytek a .. hibi alecaklı 
lula diğer JakL.darhmo ve 
irtifak hakkı ı hıplerın g yri 
nı~ıui izru.ati baklaııı 
bu,ueı·~k f •• r;ı,.s &{ 'a 11 

olan iddialuını işbu ilin ta· 
rihinde .itibaren yirmi gün 
iıiode evrakı miiıbiteler:yle 
birlikte memuıiyetimize bil· 
dirr.aeleri icab eden akıi halde 
hakları tapu siciliyle sa bit 
olmadıkçe aabf bedehı in 
paylaşmaı,ndan hariç kalırlar 

4 - Göıterilen güade ar· 
tırmaya itiirak edenler artır. 

ma şarnameaini okumuı ve 
luzumlü ma.lumab aımıı ve 
bunlara tamamen kabul etmjf 
ad ve itibar olunurlar • 

5- Tayin edilt=D zamanda 
ıayri menkui üç. defa baird· 
diktan ıonra en çok arttırana 
ihale edilir ancak arttırma 
bedeli muhammen kl)•metin 
yüzde yetmiş betini bulmaz 
ve ya aabt ııt·yknın alac•i•· 
na rucbanı elan dığer aıa· 
cakldar bulunup te bedel 
bunların •e i•yri menkul ile 
temın edilmit alacakfarınıa 
mecmuundan fazlaya çıkıı:uazaa 
en çok arttıranın taahhüdü 
bakı kalmak üzere arttirma 
OD aef iÜD daha temdit Üe 
on b şioci a-ünü olna 3 ~3-
936 Hh güaüayni aatta 
yapHacak arrtırmada bedeli 
adıf isteyenin alacaiına ruc 
hanı olan diğer aliçaklıJarın 

0 gayri menkul He temin 
eddmit alacakları mecmuun. 
dan fazı ay eıkmak fıırtıle 
en çok arttirsna ihale edilir 
1: öyle bir bedel eldo edilmez. 
e ihale y;ıpılmnz ve satiş 

t le bi dü~er • 
6- Gayri menkul kendi• ., 

lerin ihale oluman kiıy.e• -:ı r 
hııl veyo vı 1İefl rnnı, 1~t 'ç n• 
d p r.ayı v~·ın 1şe b11ie )$.~ 

Mahallesi 

iskender paşa 

" 
" 
" ,, 
,, 
" Tuzlu çeşme 

Kemer kaya 
Yeni mahalle 

Gayri menkul satış artırması 

Soka~ı 

Merdiveulı 
Maruf oğlu 
Acem " 
Mp. baciyanı 
Hacı yanı 
Kalhane 
Çömlekci 

,, 
Ayaatatiyoı 

Acem oğlu 
Merdi•enlı 

Nevi 

252 metre murabbai arn 
80 » ,, " 
30 ,, n " 

Harap bane , ana tevbiden 
" n . .. 
" " ahıep 2 dükkan 

100 metre murabbai araa 
Harap iane 
Har p bir oda ve dükkan 
Harap hane 

M.nq K. m. 
Lira 

22-23-24 1041 
478 50 
461 20 

Soo-437 300 
438 450 
240 150 

34 l . 342· 343 400 
334 ·3~i5. 336 loo 

212 So 
117 So 
25 loo 

'l' 
.L. 

k • 
E. 
m 
m 
R 
m 
m 
m 
m 
m 
Dl 

E 

DEFT RDARLIKTAN 
Yukarada evafi ya:uh gayr i menkulatın mu\kiyetleri beşin para ile rbrmtya çıkarılmıştır 

Talip ol0nlarin yüzde 7 buçuk dihozitolerile birlikte 27-1-936 paz&rtesi günü zaat 14 de def 
terdarhkta lopl· nacak komııyona muracaatlarr. 3-4 

Mahallesi 

Tuzlu çeşme 
3 

en ak 
ıotha 

> 
» 

Tuzlu çefme 
» 

Gayri menkul satış artırması 

sokağı nevi m. DQ l(. rn. T. 
Lira K. 

papas yorgi mektep 199-2oo-2c 1 800 m. 
ayakiryaki kilsesi 139 m, .m~rabba.i arsa . . 149 45 m. 
kazancılar fevkani tahtnnı lrargır magazaoln nısft 87 400 e. 
yalı boyu 150 m. murabbai arsa 36 So m 
kilise 800 m. mu. arıa ve ayrica harap hene 1 1 o 400 m 
baiçivan harap hane 8 150 m 

» Soo m. mu. ana 6 loo m 
hizir ilvaı 150 • » » 2 5 7 5 m 
iıtatiyoı hane 227 ı 2o m 
bıcı ilya 150 m mu. arsa 45 3oo * 

* üç hı. ikisi ruı ve bir hsi. yunan 
DEFTERDARLIKTAN; 
Yukarıda evsaii yazılı gayri me&~ulatın mülkiyeleri peş~n para ile artır. 

maya çıkarılmıştır. talip olanların yüzrle 7 buçuk d1poz1tolariyle birlıkte 24 
ı. 936 cuma günü saat l 4de deftertarhkta toplanacak komisyona mura~aatları 

4-4 

Gayri menkul satış artırması 

Mahallesi Sukağı - k. T. nevı m.no m . .. 
lira k. 

Tekke Sarboı oilu 120 m. mnrabbai arıa 14 60 E 
Firenkbinr kaaita bir oda ve abur 7 75 m 

» iki bap ğarap hane 15-16 lSo m • 600 m. mu. a'ıa ve küçük kiliıe 98 Soo » ayanikola m 
iıkender paşa meydan hamami 566 m mura bai ana 80-81 425 e. 
Firenbisar miıiryaa So m, mu. araa i16 25 e. 
mühittin hacı kuım 925 m. mu. ana 6eo kadime ,. z~ytialik 275 » « • 127 200 e. 
F ıre11khi1ar Luar otlu iki ol:la ve abur 91 250 m 

• kan ita iki oda 11 250 m 

DEFTERDARL .. IKT AN i 
Yukarıda evsafı yazıh gayri menkulatın nıülkiyeler.i peşin para ile rrtır-

maya çıkarıJm,ştı r. talip oJanların yüzde 7 buçuk dipozıtolarile birlikte 2 2-
1-935 çarşamba günü saat 14 de deftt-rdarlıkta toplanacak komisyona mura-
racaatiarı . 4- 4 

Mahallesi 

Ayafilbo 

Gayri menkul satış artırması 
• 

tıevı sokahı m. no .. k. mu. 
lira k. 

T. 
m. lıaraluş çıkmuı 2g4 m. murabbai ana 255 

telli topya miiohendım kışlı •e anbar ve tapya arsası 
çamlekci bir oda ve avlu ve dükkiıı J 36-! 37 

75 
900 
ısa 

kadime 
m. 

telli tabya 863 m. mu. araa üzerinde 
çömlek ocağı ve duvar te harap i•ne 146.147-167 600 

çömlekci harap hane ve dükkln 140 - 141 lSo 
m. 

telli tebya 547 m D\U, araa duvarla mahdut 174 300 
aydilbo ioo metre aıuıabbai arta 269 75 

m 
m 
m 
m 
m 

ufuıkan otlu 600 metre arsa 244 150 
çölekci ötel v d6rt maiıza 113·114 115·116 117 3500 » 

Tuzlu çefme tiyatro 145 metre mu. arsa ~9 loo R. 

DEFTERDARLıKTAN ; . 
yukarıda evsafı yazili gayri menkulatin mülk iyeleri peşin para ile art ima· 

ya çikarilmiştir. talip olanJarin yüzde 7 buçuk dipozito akçelt:rHe hirlekte 
2o - 1-936 pazartesi günü saat 14 de defterdarlikta toplanacak komisyona 
muracaatlari. 4==4 ________________________ ....... _____________________________ ......, ____________ __ 
,arı fuh olunarak kendilerin· 
den enel en yükıek teklifte 
bulunanııi::niıe arz dmiı o· 
duğu bedeıle almain raı 

oluraa ona razi olmaz vı!J 

bulunmoıs l bemt a on br ş 
gi~:.ı n f.Hd .:c "ri'"n:ı-;1 • t .• 

karilip en çok arttirana ihale 
edilir iki ihale araainda ki 
fark ve geçen günler için 

yilıde beşten beaap olunacak 

faiz •e dircer zerarlar ayrice 

hükme davet kl'llmak izin me· 

m\J·ıy,timiıçe llhçld~n t · b~ 1 

olu'lur mndde ( t33) 
işbu g yri menkul 
Yukarda gösterilen 17 _ 

.2 -936 tarihinde Trabıond 
•Gra meaıurluğu od ıında . b 
·ı· lf u 
ı un ve göı~ ~r·~en c-rtl'rtt 
tarta ~esi da·rPıiı:adc llha 
oluıur , 



Tra zo 
ğundan: 

em urlu· 

nu 

ie 
e 

un u un bulundu· 
malı ht i oküğı 

Bo çlu k \akme1d n 
hallesin r e• oğu )arın 

dan Ah t oğlc İsmail n mi-
na topunun ğu to 316 tarih 

e 25 num tsı d u a)yet 
h ne ars s·ı b. hç 

T ktır olun· n 
40 bradır 

Ar ırm nın Y pılaca - , yergün 
saat arl>zoıı ıcr cıaıresı 

önu cıe d ıre:sıncı 17-2 -930 
paz rtcsı guou s t o dörtte 

[ _ l bu jrı menku un 
esı 18-/-936 

num ra ıle ı ır ıı. er c ıre 

Slnd 

ıçin 

ıymeb 7 , 5 
çesi ve y 

ı~dıal ruıı ı bu ıian ta-
rıbııade .ıtıb ren yırmı guu 
ı ınd evrakı musbıt ler:yle 
bub \e m uuydımize bıl
aırıaeı rı ıc b eatıı kıı h ide 
h kları t pu sıcıiıyle bıt 
ol oıkç s tış cea lınlD 
pay! §Dl U&cian barıç 

- Goıteıılen u de r-
tı m Y ıştır k edenler rtır· 

s nı okumuş ve 
aıumata almış ve 

bunl rı t ma en bul etmış 
acı \'e ıtıb r olunur! r • 

5 - 1 ayı eduen z manda 
g yn en ı u~ def ba rıl

aı tan son n ço rttırana 

ıh ıe c:h1ir a cak arttırm 
beaeb munam CD kıy etıD 
yuzde yetmı bulmaz 

uzere arttırma 

on t.>eş 2un d ha temdıt uc 
on b şıncı günu o n 3 - 3 -
9~b ı gu11u ynı tta 
yapuacak bedeli 

tı ııt y 
haıa olau cııger 
o gayrı e kul 
edtlmı alac ki rı mecmuun· 
d D fazı y eıkmak ş rtıle 
en çok arttıran.a ıhale edıhr 
böyle bır bede! eld.o edılmez. 
sa ıhale yapıl nz ve ı tiş 
talebi diişer • 

6.:_ Gayri menkul k ndi· 
l erine ıh le olunan ı sc der 
hal vey vcrılcn muhl t için· 
de p rayi vcrmezşe ıh le ka-
rarı fesh oluı: r k endilcrin· 
den evv l n yü 11 k teklifte 
bulu ilki i e 
duifu bedeıle 
olur un rr.zı 

t U ID .. 

rz etmiş o· 
lmilğu r z 

olm z ve ya 

gün müddetle rttirm y çı· 
k rilip en ~t'1< arttir n ihale 

edilir iki ıhele rasinda ki 
fark ve geçen günler için 
yüzde beşten hesap olunacak 
faiz ve di2'er zerarlar ayrice 
bükme davet k lmııkıizin me· 
muriyetimizce ıı.lıciden tahıil 

olunur madde (1 33) 
işbu g yri menkul 
Yuk rda gösterilen 17 -

2- 936 t arihinde Tr~b:ıonda 
icra memurluğu od sında işbu 

ilin ve gösterilen arttirm 
şartnamesi diir~sinde ilan 
olunur . 

İLAN 
Trabıcn: icra memurlu· 

iundan: 
Açık artırma ile paraya 

çevirilecek gayri menkulun ne 
olduğu : 

iki f ındıklığıa 288 hi11ede 
196 biasesi ve iki t rla bir 
~alılığın 32 hi11ede 14 bi11eıi 
ve bir k•şlağın 6 hiısede bir 
bisesi 32 hiıse iti barile oa 
dort hissesi 

G yri munkuluo bulundu· 
ğu mevki mahaUeıi ıoküiı 
numarası : 
Yomranıo komera köyünde 

Taktir olunan kıymet: . . 
lcra dairesinde 9.29 - 4436 

numarala döıy11 içindeki ı rt· 
namelerde yazılıdır . Talıpler 
içi• serbestçe görülebilir, 
Artırm Dın Yapdacaiı yerıün 
aaat Tarbıou ıcıa aaıreai 

önünde 17-2 - 93ö paıarteıi 
günü srıat ondörtte 

·l - Iıbu i? yn men.kulun 
artırma ıartnameıi 18- / - 936 
taribınden itibaren 935- 4436 
numara ile arh r11:&a icra daire 
sinin uayyeu Lum nısuıcıa 
herk.esın &orebıJ eaı ıçın a.çık 

tır dandan yazılı olanlaıcıan 
iaıla m ıumaı iılmak latı) eo 
ler ı bu ~aıtu C) e ve ~35 
4436dosya 1ı.umarası!e cmu-
riyetımıze mur c11at et ebaır. 

2- Artu maya i tır k ıçin 
yu ard y•z.ıh kıy etı 7 , :> 
ıu betıa:ı <Ae pey iıkÇtai \'e ya 
mıui bır bank nıo ı mınar 
mektu bu revcıı auecckur JJ.4 

S- •P> tek ahıbı alccakh 
hu la cııger ıa acıarların ve 
utıt k llak l aabıp!erın aayri 
~eekul fızerındekı haklarını 

hususıyle hm. ve masrafia daır 
olan ıudıala ını ışbu ılin ta-
rıhmc!e -.ıtib ren yuwı auu 
ı nıd evra ı miiıbıtelet~yıe 

oırukte emuııye:umize bıi· 
aırıaeıe11 ıcao eoeD akıı ha!cıo 
haktan tapu ııcıhy!e ıabıt 
oım oıkçe s tış oeaeıuua 
p ... y1•~""...a' da1ı naoç kaluıar 

4 - Gösterilen l güade ar• 
tırmaya ışluak edenier artır
ma arn mesıni okumuş v 
luzum1ü malumata atmış ve 
bunl rı tamamen kabul etmiı 
aa ~e ıtıb r olunurlar • 

5- 'f ayin edıh:n zamanda 
ıayri menkul ü~ defa bai(nl-
allıı.tan ıoıııa en çok. arttarana 
ıbaıe eadir ancak arttırma 
bedeli muhammen kJymctın 

yüzde yetmış beşini bulmaz 
ve ya 11 tış ıateıyknın alac i•-
na ıucbanı el 11 dıier aıa· 
cakhlar • bulunup te bedel 
~unların ve ıayra menkul ile 
temın edilmiş alacakhmnıo 
mecmuunda11 tazlaya çıkmaz.sa 
eD çok uttırı::ı:ıın taahhüdü 
bakı k lma li:z re arttirma 
P c: fJ ;i. ~.. mdit üe 

( Yeni,.c>l ) 4 Sqfa ,.,,. 

Gümrükte bulunan sahipsiz eşyalar satıhyor 
ithalat ve Transit giimrügü direk.tôrıüğynden 

Mu. kıymeti 
Ci1si Kilo G. Lira k • 

046 000 ool 38 Çinko oluk ve demir boru parçaet 
071 400 514 08 T uTalct gaç pomadi ve saç boyaeı 
035 700 185 li Keten masa örtüıü Ye safı keten mensücat 
o2o o9o 006 37 Blot-not Te raklam 
607 000 3o3 5o Teneke cep aynası [ çerçiTeli] 
781 000 477 5o Camla~tırılm1g düğme ve cam boncuk 
0'28 Soo 004 29 Ayıkla miş Te leltik pırinç 
000 200 000 18 Lastik ökçe 1 

245 500 098 2o Eğilıniş ağaçtan tandalya ( 88 adet ) 
064 500 000 ()0 toz Te kesme 'eker [ harice gitmek üzre J 
143 140 000 00 .Muhtelif cınste tibhi ceza «listesi mevcuttur» 
loo 000 cccp 00 Adi kesme ca.i. · eşya 
066 500 RM 1144 00 Kına .' .,. 
023 DZS 

ı 

000 00 Mağaza camı t 

060 500 TRE--IA 00 Kahve . . 
414 000 000 00 H 1ssas fotoğraf .kağıdı«hırice gitmek üzre» 

t 

B~.lad~-~~- eş!alar s h_ipsiz old~ ğu~-~an pazartesi · ~e per~cmbe gönleri tarb-
z:~n gumrugu s~tın komısyonunda muuayede suretıle satıJaca~ından iısteklile
r.ı~ · pey akçelerıle beraber ~iimröğe murai!aatl&rı ilan olunur. 2-• 

1 .. 
~ 1 • 

on b tinci günü olnn 3 -3-
936 Hli günüayni aatta 
yapilacak arrtirmada bedeli 
aatıı iıteyeaıin alacaaana ruc. 
hanı olan dı&er aliçakldarın 
o gayrı men~ul ı1e temin 
ecıatmıf alacaklnı mecmuun• 
oan f aztaya eakmak şartıle 

en çok arttirana ihale edilir 
böyle bir beClc1 eldo edilmez-
ıa ıbale yapalmoz ve ıabt 

talebi duıcr • 

6- Gayri menkul kendi· 
1 erine ihale olunan kımıe der 
bal veya verilen muhit. t içın· 
de parayi vermezşe ıhale ka• 
rara fe.ab olunarak kendilerin-
den evvel en yükıek teklifte 
bulunıakimiıe arz etmiı o· 
du&u bedelle almain raz 
oluraa una razi olmaz. ve ya 
bulunmana hemea oa b~f 

iÜD müddetle arttirmaya çı
karılıp en çok arttırana ıhaie 

edilir iki ıhale araıinda ki 
fark ve geçen iÜDler için 
yüzde beşten beaap olanacak 
faiz vo diger zer arlar ayrico 
hükme davet kalmakıizin mc-
murıyetimizce alıciden tabıil 

olunur madde (t33) 
işbu i•yri menkul 

Yukarda iÖıterilen 17 -
2-936 tarihınde. Trabıonda 
icra memurluiu odasında itba 
ilin ve göıterilen arttirma 
ıartaameıi diirninde ilan 
olunur • 

Sotha 
mahallesinde 
acele sathk 
bir arsa 
Sıtıbyor. talip ıılııler mıtba· 

•••••• mılumıt alı1J11 , 

Makas ve 
bıçaklarınızı 
Emniyet perukar ssılonuunda 

biletiniz. 

İLAN 
Trabzon Malıkeme bsş ki· 

tabetinden : 
Açık artırma ile p raya 

çevirilecek gayri menkulun ne 
olduğu : 

Maa hane ve b hçe 
Gayri m unkulun bulundu· 

iu mevki mıbılıeai ıoküiı 
numaraıı : 

Sotba mahalleıi 

Taktir oluıuın kıymet: 
618 lir dir 

Arbımanın Ye pala cağı yergün 
aaat Tarbzou Adliye daıresi 

önünde l7-2- 93ö pazartesi 
güDü saat ondörtte 

1- lıbu i yri meDkuluo 
utırma ıartnemeai l8-l-93b 
taribınden itab!lren ~35- 4436 
numara ile aıhıma icra d ıre 

ıının muayyen numaruında 
heı.keaın &örebiJmeaı ıçın açık 

tır ilandan yaz.ılı olaDlarcıan 
f ııla malumat im ii k Jatı) en 
ler iıbu ıartıı meye ve 935 
4436doıya numarasıle memu· 
riyetimize murac .ıt etmelidir. 

2- Arbrmaya iştirak için 
yukarda yazdı kıymeti 7 , 5 
Diıbetinde pey akçui ve ya 
milli bir bankanın temınar 
mektubu revdi edılecektır J:l4 

3- ipytek aahabi alecaklı 
larla diier ~likad rlaruı ve 
irtıfak hakkı ı bıplenn iayri 
meekul üzerindeki bakiar•nı 
hususiyle faız ve masrafa daır 
olan iddialarını işbu ılan ta-
rihinde ~itibaren yirmi aün 
itinde t.vıakı müıbıteler:yJo 

birlikte mcmuıiyt.timize bil· 
diruıeleı i ıcab eaen akıı halde 
hakları tapu ıicılıyle aabıt 
olmadıkçe ıabş bed Jır.ı in 
payl•şmaaırıdan harıç kiilırlar 

4- Gösterilen gü de ar· 
tırmaya İftirak edenler artır· 

ma şarnameaini okumuş ve 
luz11mlü malumatı aJmı ş ve 
bunları tamamen kabul etmiı 
ad ve itibar olunurlar • 

S- Tayin edilen zamanda 
ı•yri Jl\'okul üç. d f b jrıl• 

dıkttn ıonra en çok arttır••' 
ihale edilir ancak artbrlll• 
bedeli muhammen kıymeti• 
yüzde yetmiş beşini bulaı•• 
ve ya aatış iıt•ykniD alacajı• 
n ruchani elan diier at•• 
caklılar bulunup te bedel 
bunların ve gayri menkul il• 
temın edilmiı alacaklarıoı' 
mecmuundan fazlaya çık••"' 
en çok arttıranın taahhüdil 
bakı kalmak üzere arttirlll• 
on heş iÜD daha temdit i• 
on b tinci günü olnn 3 __ 3 ...... 
936 Hli günüayni ıat~ 
yapilacak arrtirmada bedeli 
aatıı iıteyenin alacajına ruC· 
hanı ol an di &er alaçaklılar~ 
o gayri menkul ile te•i' 
edılmit alacakları mecmuull' 
dan faz(aya eıkmak ıar~' 
en çok arttirana ihale edili' 
böyle bir bede! eldo edilme~· 
ıa ıhale· yapılmrız ve ıatif 
talebi cifışer • 

6- Gayri menkul keadİ' 
lerine ihale olunan kimae det 
bal veya verilen mubltt içill' 
de parayi vermezıe ıhale "'" 
rarı fuh olunarak kendileriO' 
den e nel en yükıek tekUft• 
buluaankımiıe aız etmif o· 
dufıu b edeıle alma in ,,-
olursa una razi olmaz ye 11 

bulunma.zaa lıemea on b"f 
ıün müddetle arttirmayı çt' 
karili p en çok arttirana ilı•1~ 
edilir iki ıhale araıindı ~ 
fark vo ıeçen zünler içil 
yüzde beşten beHp ol11aac~ 
faiz ve diger ı.erarlar ayric• 
hükme davet kalmakıizia ~~ 
muriyetimizce alıcidea ta...,. 
olunur madde (133) 

işbu sıa:yri menkul 
Yukarda göıteıilen 17""' 

2- 936 tarihınde Trabıoacll 
Baı kitabet odaıında itb11 

ilin ve ı öaterilen arttir1111 

ıartnımesi diiruinde il" 
olunur . 

ZAYİ 
İmaret Hıtuniye mektebiO: 

den aldıi m tehadetna111•~ 
büyük harp hicretinde 1''11 
eyledim. Y cniıini alacaiallld~ 
eakiıinin hükmü olmadıi' 
ilin olunur. 
Trabıon : Koç Ali oiu'lırı•' 
d,_D Mtbmet Sıffet otlu 

Ahmd 


