
H ıva u umuna y rdım 
etmPği unutmayalım . -

Köylüler 
• 

ıç n 
Bir dam lazım .. 
urnhaA~ÖnÜ aenı'/•n Çrı 

zaua/lr pazar yerinde yıllar• 
dan beri bir dam yaptıram:ı· 
dıh g 'tti • Bcı it i /erin en 
b:ı•iti olan bu ~ad~rc.k bir 
iıi y:ıpmak taı , bir iı , bir 
rtıe~ele, altından kalkınrlamı• 
Yacak bir bütce muele•i 
miydi san hi ? 

Mahsullerini satmak için 
her g(ı,. f ehi e ak•n eden ve 
çotanu k ıdınlar teıkil eden 
YIAz.l~rce oe ,.üzlerce köylü· 
müzü kııın ya rdan , ya· 
zın güneşten ko •uy calı oe 
kurturacc.:k b ı on direk clzc· 
rine baait, bam basit bir dam 
':apaak kaf kuruı wider bu 
ııe ? 

Eski mumhane önündeki 
dami h pimız biliriz • hal 
yaparnazaak, onun gibi olıun 
bir dam da yapamaz mıyız.? 

8e{cdiye, •akız meydanın 
daki pazar yerinde , ecue/c, 
hif 11ere~i J okhen yaptırıp 
kıraya . oerd•B' ;barakaları 
n ) ıe yıktı kaldırdı, haz.er ba 
barakalar ._yıkdmııke11 .zaten 
köylü için açılan oe ha.zır• 
lanan bu pazar yerinin üıtü· 
nü bir damla ört lim artık • 

Bu iı , fOk lüzum!a, fOk 
11er kli bır iıtır • üç aao.dık 
beı ıaaılık yollardan arka· 
•ında mahıulü ya(lmar oe 
lliıncı altında ıllanan oe ya• 
na yana ~ıki buklüm 11e.len 
bu z-ı11aUı kadın oe erkek 
yurddaılara acıyalım, bir d• 
ı hir if ınde ıaaılarca ıslatıp 
~akmıyalım onları ! 

Bizim için, memlekd için 
hiç dcırmadcm çalııan o~ ba 
kadar oerimli olan mü.tah· 
aıllerimiz. ifin bir kaç lira 
ıarf edelim • 

La dam, yüz. liraya ya· 
pılamPzıa iki yüz~ de oar 
maz.. Biz.im için bambaııt , 
onlar için çok faydalı olan 
bu iıi, umarı:: ki daha uzat• 
mıyacak oe asmklara atmı· 
)'acoi•.z artık I 

Bekir Sahüti fiekJ 
t 

Mı ırda 
Vaziyet"' 
Kahi.re 27 - kral tama-

rniyle • bıtaraf bir kabiR• 
kurmayı mahir paşaya t•k· 
lif etmıırir •• bütün partilerin 
ma.zaharetini t min dmiı 
olan mahir paıa o ft partiıi 
il• d~ mü.ıaker y• deua.m 
cımekıedir • Va;:.iydteki lıa· 

rar11.zlık dolayiaild aıkerlik 
11e .zabıta ba ımtndan ihtiyaı 
• d biri ri artıcrılnıııtır • 

· Adisababa 
Çamur deryası 

Adıı baba 27 - o·ta ha· 
bc;iatcnda durm d D yaimur 
yağmaktadır. bütün muvu la 
yi durdurmu tur. Adıaabab 
çamur dery ııdır. H ~eı bü • 
k fnucti cecup cephesi h kıa 
da el n k llim d vr ıımık.tı 
ır ' 

f 3ınci yıl 

Por saitte 
h di ler ! 
Hastaneleri 
Bo ubardımaıı! 
Aok n - Portsait rçın 

de bulunan h ikan habtşilllan 
lehine göıterit yspm kta oldu 
ğ11 ufe.k bir vapurun üzerine 
diğer bir vapurdakı İtalyan 

r,skerleri tar fıod a adeı edil 
mi§ ve şehirde bir takım ha 
diseler ~1kmıştır il ly nlar 
mak lie cı'fıırında bir h stuıe 
yi ikı n tton f zla bombar 
dımao etmişler ve beı h ıta 
k dın vo i1'i ,h ı:ta çocuğu 
yaral,. mışlardar beıta~eain 

Avusturyalı doktoru l\diuba 
ba kızıl h çın bir protc to 
tela-rafa çekm"ı Ye milleti.ar 
cemıyetine te~rar 'lluracaat 
edılmeıini ııtemişt&r • 

Şuriyede karışıklık 
Ankara - Petit Pariıiye~ 

sı zcteıi ı:.ıriyede ııiimayiılcrin 
el &D devaııa cttığiı.i Şam Ha 
lebde ürfi id ıe)Jao humuıda 
bir çok aüma>itcileria te'fkif 
e dıldiiini y~ zınaktedır • 

İki taraitQ da zayiat 
Ankara - Royterin bildir 

diiine göre ıimal ctpheainde 
müa:ademeler dev•m etmekte 
dir, mühim zayiat veren tara 
feyn orduları keııdileriai top 
ıamaiııa çalıımıktadırJar • 

Yeni Vapurlar 
V cııington - o~niı Ba • 

kaıılıiı hüb.umetia yeni y .. ph· 
ucaiı Super poıt& vapurları 
nın projosile ~meıg-uldurler. 
bu ~ııpudaTda ( Acro) mil 
üzerin~ biıhaasa < hemmiyt. t 
verilecektir. Günrteleri olml 
yac&k lumbazları kapah ola ~ 
caktır , gemi içinde dcrecei 
hararet aabit kala~.k yaln11 
ıaloa ve korudo:larıo pence· 
rderi olacak, bu pencereler • 
den içoıi deaiı hav111 ıiro 
miyecehtir. 

Tal~beye 
Tebliğ 
Kahir• 2 7 - T al•bey• 

neıreciıicn bir teblitd• siyad 
oaziyetin fOk tehlık11li oldu. 
~a, !ııitıin talebe~in vazıfeıi 

baıınja bulunmaıı beyan 
edılmiıtir. kralın öz.~l dırek· 
törü mahir paı<ı. bu hale bir 
hal ırırcıi bulmak i~in parti 
baıkanlariyl• 6Öriıf melerin• 
Jcoam edecektir • 

:&'1üthış çarpışma 
Nevyork 37 ,.. bir nehir 

Qzeı inde bulunan bir k6;>rü 
den ıeçen bir tren karııdan 
ıı elen bir treaie çırp·ıarak 
yoldan ç1k1Dıf 10 kiti yaralan 
mıt 3 vzgon denilmiı ve 
l:öpr6ye ı:ıııh kolaıııttr dereye 
düşmek teblikeıi vardır. 

Şomah crphesinde 
Roma 27 - Tan iUet•ıi 

nia ıom&lide bulun&n muhabi 
r&DİD verdi2i h bere ıöıo 
1ta!yan kuvvet eıi ileri hareket 
lori1ıo devam etaacktcdiricr • 

Ç~rş!lmba \1 
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BEKiR SÜKUTi 

Cenaze 
töreni 
Biitiin Türkiyede ve 

An karada 
Ankara - lıtg'ltere kralı 

b~şinci G orgiu11 defni merıı• 
ıimi bugün L'>ndrad yap1l -
m f ve tö ·eo:h bir cıı u'ıur 
başk Dl alta kral yedi Pıenı 
3 3 büyiik ve orta elçi eUiden 
f .ula alaya mensup müfrez.:: • 
ler askeri ba -.ası ve balı 1 
t ~şekküUer tal:tutu takip et • 
mişlerdir. Alayın geldiji ıo 
kak ve meydanlarda üç mil • 
yon tabmin cdil~n bir halk 
yıiıaı toplanm şb. Tedf o me· 
ruımı dolayıııle ~ ugüa bütün 
Türkiyede de reı'lii da'reler 
ve müıeasea lcr ve Tür~ O! • 
n'z kun~t!erine mensup bü • 
tüıı hırp s~fbeleri hay:~kla· 
rın: matem alameti o•arak 
yarıya çekmit bu~unuyorlard·. 

Müte•eff a kralın iıtiuhat 
rr.ho iç'n Ankarada lr.g'ltere 
büyük elçiliğinde yapılan dicl 
merasimde b~şh lsm~t lnönii 
olduiü h ide bütün ., vekiller 

~ 

hüku net crka:u, Geaerall•r 
elçilikler heyetleri hazır bu!ua 
muı1ardır. Mer.aıimde Atatür· 
küo Ôıel kalem direktörll 
.temıil etmekte idi. 

400,000 dumdunı 
kurşun 35,ooo İtalyan 

''aralısı 
Aokua -= Habeı lıük6me 

ti b2be1lerin dumduaa kurıu 
ou kullandıklar• h;.khındaki 
İtalyan iddir 1101 reddttmd,te 
ve Sü~en kR011la idatiıtikle 
rine mlıt-.:nidea italy•olaı in 
25 haıi"LD ıle 25 ilk~ iıun 
araa·nda doiu 1frik11111a dört 
yüı bin dumdı!m kurıunu re 
çirdilderini ıöylemektt'!d"rler 

ayni zamanda habcı bü~l11e 
ti ıimdiye kndu İtalyanlar 
asa npurla doğu &frik ıındaa 
italyaya 35 bin 621 yarah 
naklcttiiiuide iddia etmekte 
dir • 

ı' ·-- .. ·-· _... ~·- ··-···-.. "---, 
MEDENiYET 

SAVAŞI 
Gökte Dy·lk 

Y•rdt tunk. 
Ateı 

Ve 6!.lm : 
Bölüm! b6lüml 

Vuran ourana 
Kıran kırana 

Karı göodeyi •ürüyor ..• 
Bir ıtalyan 

Bcı Hubeı ! 
Kumlard.:ı 

K::ın 
Kandan g6ll•r 

Sel o 'an çö!ler 
Yürüyor .... 

Yandı 
Gökler yandı .... 

Uyandı 
Hak Jediler ...• 

Silkinen halı defıl riyaydı 
/çini l'G)'dı .. , 

Yanmadı 
Dedi/er : 

Bir yorg2n biltı yanmadı I 
Ah , uyonm!ldı 

Hale ııyanmtıdıl .• 

ı. ......... ... "" .. ., ... H .. ... ffll!tl• l~~U!~W'•'f 

:::::s:::s • 
Türk kuşu 

Atatürk 
Ankara - Tiırk kuşu ala 

nında çalıımaJar rittikce art 
makta Ye munffak•yetli uçuı 
lar panıutlıe atlamaler yı.pıl· 
makhdır. Cumuteıi giııil 
cümlıar başkaoı11111 1ahıya 

g .derek rençle: ia ç~homa!arı. 
aı hktp •e ta!.:dir ctm:ılerdir 

Suriyeliler 
ne istiyor? 

Aukera - Alsıaa ı;j 'Dl' 
da ıüriye aiyutl ı · fıerinin 
f anıız fe•kelide kom:• •rioe 
verdikleri bir nota ile 1928 
kaaU?llt CSUHUrı İli!lllU 

iıtediklerini •e feYkeJide ko 
miıerin tezaburat de•am etti 
ii müddetce müuk.ereye ririt 
megi reddettiiini bildirmekte 
dir. gene bu habere naz.ren 
bugü11lerde ıuriy., çümh ı 

ba1!ıan1nın iatifa etmui bek· 
lenmr:ktedir • 
Kahirede yaralananlar 

Ankara - Kabirede yeni· 
den namayşler yapılmıı bir 
mektep Jilkılmıı poliı ıilih 
kullanmttlır. tiç aamay!ıci 
15 poliı y.uaham:ıtır • 

Hahr§lilere beyanname 
Ackaıa - Habtf hüKiı -

meti çıkaıtbiı bir beyanna 
mede billkı yurc'un müdtıfaaaı 
için her fÜD daha ziy• de 
ıayret göster m .. ;e çajumak • 
ta ve demiıtir ki : Yu:-dumu· 
ıu kıybetmekteaıe keadi Ya· 
~ımııı yoiumuıu kaybetme • 
miz evii ~ır. lıtıkli:imizi kaı· 
hrmai• çılı11nız. Y •bancaJara 
köle olmamak içia ne vere • 
l•ilira~aiz Yeriniz, 

Kamu tayda 
Ankara - Kamutayın bu 

ırilnkü toplant11ıoda ıiiııde 
lıtinde bulunan maddeler üze 
rine ırö. üıülmüf ye ~orada 
pama~ iılibina Ye de•lct de 
miryolları ve Jimaalaı, itletme 
uaıami idareai memurlarına 
ve mOıtahdemlerine tckaud 
maaıı tahıiıiae aid kaaua il 
yibaları kabul edilmittir • 

YAR/ ŞAKA 

va:r r.r.ı..ı 
~ok r.o. u. ';>! 

- Tifo o:ır mı, yo 1ı mu? 
Var di'>'enler, o.:.ır diyor . • 

yok di> eni iı itm edik . yola 
dem eğe yeltenenler de euir 'p 
çevirip, afız.larında . çiy111ıyip 
dişlerinin aTnaından oaır di. 
yo ·far ! bilmiyoruz, anfom•· 
yoru:, ıat kulağı ıol •il• 
~öıtermenin marifeti n• ? 

Bir ı•y, )'CJ v:ırdır, y:ı yolt 
tur , n'J yok olan var o 1ar • 
ne oar olan )'ok ! ıanki ıö.zO 
do:ltoJra t;ılu.rıak afz:ımıa. 
dan ne olar.. Naden mc,a 
varkera climi~i yakalım ! 

Var deruk , aııl .avaıa 
mı derler ? ıavaıın eri o• 
ehli i1ek pırorımı~ ned•n o• 
nit;in ? 

Eoir ip ceoer;p tifo oar Ji. 
yo .. uz , memleket• Mirmiıt:r 

diyoruz , yaş ıeb:e!er tifo 
•d:riyor diyoru:ı , d~gfrmen· 
dere •uyu tifo mıkroplarını 
taııyor diyara: , öte yandan 
lütf,en h 1lka dönüp yaı ıeb:e 
)leme, o!duta 11ibi tif J m•k· 
ro~a olon detirmandere ıuva 
nu içme V• lrullanma d•mi• 
yorua •• 

Ş:ılt:zıı makaıı olm:ı:ı ba 
iıin : mademki tifo ua.rcl•r , 
baflralım ue tedbir alalım! 

Ras Desta 
kuvvetleri 

Ankara-cenap ctphesinde 
R11deıtanın kunetleri küçük 
ııuruplar halinde daihk böl • 
ııelerde da~ılmıı bulunuyorlar 
RH dr~anın ea11 ku•vetleri 
a!n muharebeye ittir.ak etme 
dıii uaıdnayın habeıler elinde 
bulu11duiu ve buraya mülaim 
talniye lu~aahoın relmckte 
olduğ• bıldiriliyor . 

Silah altına 
Ankara - 1915 Doiamlo 

otoıno bil kıtalar& efn di bir 
ıu'ntt& ıilib altına \ ağrıJ • 
u111t1r. 

--------------------------------------------------GEREKENİ Ş LE R: 
Şarkurulda Ç~r şaf , iskemle . • • 

Ştu>at b~ıtoda belediye mec~tti açılıyor. Tahminlere ıı5re 
yıao meclıı ulon•a bir hayli müııakaı:alara aaba" olacaktır. 
Şsrkut ul üyelerinden ço&unun ıurada burada ıöyledikleri hara· 
reth ıöılerd~n çıkan m~naı badur. Aud•ıı biri anlattyordu : 
- Mecliıe bir takrir hazırladım, takririm kahvelerin öııüne ia • 
kemle atmak adet\oi kaldırtmıia matuf olacaktır. Bu Hkim 
h:aJ, biç fÜpbeıiz g~lip fl"Çeoleri izaç ettiği · ııbi çarııfiamı 
lıı.;alkmaaıoıdı İfi 1 eylemektedir. Bak1oız nasıl: kahvelerin önle 
ri ıokak üsHeri iılıccmlelerle doludur. •e bu bak onlara, uef e 
ıöylemek )iz·mdır ki, belediye tarafından para mukabili11da 
veril~i~lmektedir uaki bu reçit noktaları, gdip ieçenleri ı '1 
yir etmı~ mahalli iir 1 ki,;nin hakkını kime ?eriyor ve ntayoı u:r.? 
hem bu yilı.Jea ıokalrlar daulıyoı 'f& .,ıil~nler dahi oluyor. 
oluyor ama ı~ae belediye her ıeae bu yorleri çayir ç yir vı 
hırıl harıl ntıp duruyor işte .: 

Geçen ıınn annemden rı'Ui ır.: oğlum dedi f l:'f~fludau evvel 
kahvelerin öalerıaden ıf!kemleleri kaldırdlıoıı. • 
O dik baklth yaiıolarıa iaünden gaç .. rkcn o:ıaıl 2eçtiiimiıi b' 
biliriz. Çuıaflzran kQlkmac:aa aaıl bir erııel de budur b 11 

biz. kadınlar f:Ö ilyoruz, Fakat ı·z erkekler düıünaıilyor~u:l 0
1
nu 

G f uı. 
~ llyo•muıunuı, çarıa meaeleai ner~lere dıyııuyoı? O k 

ki bu, bir bakımdan da erkeklerin durum ve aeviyelerirao eke . 
dar '*ray.or. Yo bayanlar, biıden dıhı iyi 161üyor Ye kıvrı , a Jar bu ltı ,.. lor 
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Hitlerin beyanatı 67 milyon 
istiyormuş ! Alman ne 

Ankara - Bitler Paris ~oir gazetesini.ı aytarİ· 
na şunları söylemiştir. Alman nulletinin es--s hak-
larında vaz geçmeti vazeden bir sulhculuk tanıya 
maz hugün Alman yada 68 md} on insan vardtr 
hunlar yemek giyinmek barınmak ve yaşamak iste-
mektedırler dünyanın hır muüht·desi hu hakikati 
değiştiremez haıbı isteyen bir ttk alman }Oktur • 
Son harb bize ikimilyon ölü yedi buçuk n1il) on 
yaralıya uıal olmu§tur. hiç bir zafer bu k: ~meti 
doldnrm9z. 

40000 Kişilik Hab~ş ordusu .. 
Makalle örılerinde kanii 

muharebe er,. 
Ankara Royter 

· ajansının italyan ş:maJ 
ro Jları nezdı 1deki mu• 
habiri makal!e LöJgesi 
ııde üç gün süren mu 
harebe Lakkında şunla-
rı yazmak tad.r Ras kas 
sanın kırk h1n k "şiJik -ordasu ile makallenin 
yirmi kilometre kadar 
batısında ayın yirmi bi-
rill de ceryan eden mu 
herebfde İtalyanlar ha· 

Boş olan 
Suvas 
saylavhğı 

Aıı kara - Boş olan 
Şivas saylavhğına C.H. 
partisınce aday gösteri· 
len emekli general Akıf 
ö:ztekin oy .hirl'ğ'ne se-
~ilmi§tir • 

ölen 
hayvanlar1 ... 

Ankara - Son haf-
ta ıçınde eli ık adın 25l>o 
hayvan ölmü§tür. §!mal 
cflphesındt:de bombar 
dıman devam etmekte 
ısede askerlık bakımın 
dan tesırı olmamakta 
dır . 

beş çemberini yarmağa 
muv~ffok o'mu)ar•ada 
pek. ziyade zayi:t ver· 
nı;şlerrlır. ertesi güo 
habPşler üst Ü5te yapt'k 
ları hucümlarJa topcu 
ve mitralyoz at··~1 eri al· 
tında ezilmeierinr) rağ 
men )Üksek kuvvejma 
nevi yele rini muh :1fdza 
etm' şler ve ertes;;i güoü 

1 
İtalyan mevzilerini ele 
geçirmişlerdir • 

Makallenin 
mukadderatı .. 

Ankara - Se!ihiyet 
tar h~r habeş şefi royte 
rin Adisahabadaki mu 
hahirine mekallenin 
mukadderatı bir terazi 
küfesinde sa\lanır vazi 
yette olduğunu söylemiş 
tir . 

Açık ş~hirleri 

bombardıman 
Ankara - hır ha· 

beştehliği İtalyan uçak-
larının eenup c ephesin 
de sd no bölgesinde fa-
sılasız bombardımanla 

rının bilhassa açık ıe · 
hirlerı istihdaf rttiğinı 
bıld ırmektedır • 

Fina Fon Barnhelm 
YAHUT 

Askerin Talihi 
Froylaa - Her ıabayı 

Telha7m mı ııaı1011na ki : 
Her walut doiraya 16yle 

aia. Zltt1D bea oıa kowpli • 
•aaa ... laıae ederek Tellıaym · 
clea bir haber almak iıtemiı 
U. ... Fn•ı'ıka 1 ıeyahıtamıa 
•tarla olacatıaı ve ona bala· 
catıaazı kalbim bıaa ı6yliyor 

Frıaıialıa - Kılbiaiz •l 
~Jıa lta1aa ? Kalbıa ı6yle · 
dıjlae okadar iaaamaJlaız. 
Kalp dal•a 1811 •• iıa •• _ 
l»eple •rn1a ı&re lroa .. u. 
Ei~ •iaı ... ..,.. blbia 
ber 11tıclitial ılyltMJdl •tıs. 
pnı 11111t al&ıau ••"111•11 

çoktan moda olmaı oluria 
· Froylıa - H&b ha, .. Sat· 

DİD •iz D lur kilı t altında kal 
••ı ol11ydı bu moda d• benim 
içia ~ok btieDilm"ı olurda. 

Fıaaıiılca - Genel Ye 
kamaıal olarak ıayleyeoiliri• 
ki : Kalbin bir anda dııan 

fıraatbrdıiı ıüzel diıleriı: 16 · 
r6lmeıi dojraa11 d.ba oyda • 
l'k olar. • Fro7laa - Ne ,? Keadiai 
okadar da clurdara•ı1oı mu 
··~? 
Fraaıiaka- Ha,., 11rm:.1ta 1•• lua l&•tcrıi o'arak ku 

""' .., .. , .. " "'"dl•, ~" 

(Yf:N IYOL) 

Tapu o·rek-
törlüğünden: 

Şark'Jn çalılık ıimalen k,.r 
Jeıi Ahm t fındıklık ve falı· 
lıiı garben •-hibi .enet tar 
la•ı cer. uben halit oflu tar in 
aile mahdut fındıklık. 

Ş.:ırkan kadı otlu meh . 
metfc:n teforrufan hamza 
ozulları hrıdac!u oe ıitr.alen 

yol •arben yol cenub•n ır • 
ma.k ile mahdut fındıltlık. 

Şarkan •ahibi aerıet 

r;alılılı ıimalen ırm'"'lı gar • 
ben •.:ıhibi .enet r;a/ıfıj• ve 
cenu~en sahibi •enet falılı(lı 
ile mahdut cotılık . • 

Ş ırkan • h bi unedin 
tarla dıbi fındıki ğı ı nl n 
çorbacı of'a fluı ')'İn 11e Oı · 
mı.ın tarla•ı g r en • hibİ 
aenedm hane bo.ıı r;alılıfı 

cenebc:n yol ile m hdut tarla 
Huduıları ) ukarıya çıka 

rılan hara köyünde vaki ile 

t paca t •dik11z ) oklamacla 
k~yıtlı iki fındıki k bir ço 1ı 
lılc hit;bir kay.t oe •E;m~de 

baalı nlmıyan bir tarla ham 
.za otu!larırıdan haıtının ol 
la rnehmeditı iken oefctile 
oerue ıi oflu mtıhmut O• k z 
ları peıeye munho•ır iken 
bunlardan oyfe iıba dört 
ptıTftı yerlerdclıi lai .. eairai 
adiycn yofcı ot'u ali oe 
hamsa otla oaman oe aliye 
•aıtılı ihrııs olanan ilmiılıa -
h•rd• onlaıılmal&taJır. Bu 
yer/erd• bir laalı iddia eden • 
ler oa,.a l 5 ıiin içinde fa • 
paya miiracaat eylemeleri oe 
16-3-936 paaar ıanü 
•aal ond6rıt• mahalli m•~tii 
re ıirlilıc•l:nden bir diyece· 
fi olanların oraya ı•lmeleri 
ildn o/anar. 

§ 
Hara 

Tara il arı far ilti m ı;e la. 
riAl ha• oe çorbacı oğla laiı· 
~•yin o• icada oılu ya•af fın· 
dclı balaçuil• mohaat fındılı· 
lalı 3 d6niım. 

Tarafları çorbacı oflu 
la6aeyin fındıifrtı oe ıTmai 

o• idmil otla melamet fındık 
lıic oe tarilıiam ile mclaıiat 
Carla. 

Hara k6yiınde çalalı oıi!u 
namı Jii•ri t;olak oıla hü.11• 
yinin oıalları muıtaf a oe 
ali o• nuhmet namlarına 

lo•aılııis 88 ,ole 
lama Jeft• rindılıayıtlı bir 
lıt1el;1tlıle o• bir tarlanın mer 
iamanın oefatla,il• oerHeie 
rin• luıdel int lıal banlar J:ı 
831 ıarilaintl• 6a yerl•rİ laari 

iaHD kendinde olan faziletler 
den ( erdemleidta) daima az 
ve olmı1aalardaa çok babı 
eder. 

f ,oylan - G6rtlyonuayı, 
F~aııiık•, çok eyi bir imay 
ve ihtar Jıpba. 

F ıaaıiıka - Bir ihtar mı 
yaptım ? llıtar da eusea b ı 
brda olan bir ıer İ\ ia yapıhr 

Fıoylaa - Bılir m'ıin ai· 
çia. ıht rıaızı çok İJi huldum. 
Benim Telbıym'ım ile çok 
ayıunlaiu vardır. 

Fraaıiıka - Zaten aizin 
aeyiaiz var ki, ODUDla DJIUD. 
aja •• ilıiıi olm11ıa ... 

F' oylan - Doıt, dliımaa 
her ku dü1tya11ın en yiiit ada· 
m1 oldatanu ıöyliyoılar. Li • 
kl11 b:ç yiiitlii:a•, .. babıhiıaı 
babaetltiiai kendiıiıadea iti tti· 
aiı mi ? 0 llD Dl muıla bir 
kalbe 11h:pur. Lllda •••ıı 

lu1ui '' kaları•ıalak kıli•o 

Elektr·k hisse senetlerinizi 
Damgalatt,rınız. 

Trabzo, Elek.ter:k Tüık Anonim Ş.rketinden: 
H~y ti U nuınivem'ı:io 11 l · 935 tarihli içtimaiında ıiak• 

Sermayesinin 3t>O,OOO liradan 137 500 liraya tenkisine kır 
verilerek bite ıenetlerimixia kıymeti ıo~ liradaa s liraya indi 
m'ş o du~uadan ticaret kıauuuııun 397 inci maddui hükmü 
tevf kan h 's11 .. ciıarl rın eJlerindeki hi11e 1eaetlerini üç ray içind 
d-mg l tmak üzere Trabzonda tirket merkezine te•di etmele 
lütu u evvelce ılan edılnı'ıti. bu müddet 31 mart 93fJ taribiıa• 
k ... i r uzat lınlf oldu2'undan mez~ii1' tarihe kadar dımgdattlfl 
m y o l:.i S'" r etleri11in yukudıki maddei kanuniye sucu':> ne• 
ipt l ed I ceğl._ilcınci defa _o_la_r_a_k_ila_a_eı_!a_n_u_r_. -------
c~n ali oi 'u 11ahide aatrp bu yertle bir hale iddia edenler 
k rre rr u Jm lcıi ta/,p olun· V:Ar•a orab•ı ıtin içinde t11pd 
makt dır. hudutları aynen idaruine mıirocacf eyl~mel•• 
}'uh ırıytı bırakılmııtır. Bır ri ue 16 2 9 6 p .zu 6fın• 
h k ıddıa eden uar•2 tapu 12at onda tıe moh 1lli muiıt 
i I r ıi'1e mürac t ~ylemelc· re g'dilecefinden bir Jiyec• 
lerı ve 15 2-9:{6 cumartesı ii olanların oraycı ıelmelct 
gü ü s at on ı.eıte m 'Jhalli ilufl o 'anar. 
m ı; üre 11idılEcefinden bir § 
dı"yeceği olanların oroya ı•l Can~ur köyüade 
meleri i 1an o 'unur. § tari~iam 9e çuvalcı oila ra • 

fet çılıhi' ve dere Ye ıoiak 
ıu'u oğ'u ibr.ıbim fıadıldık 
ve çablıaı ile mıhdut bir fı• 
dıklır•• ceddindea iotıkal ı• 
retale saka ojhı melımedia 
ol duru vefat.adan ıoara da 
vereaeleri taraf .adan tHarraf 
edıldıii ibraz oluaaa Umula• 
berdea aalaıılmaktadır ba ye 
rin tapu kütüiiiae lu1dedil 
mek üıere 9 2 936 p1zu ıl 

all ıaat 9 de mahaliiae •• 
mura mahıuı ıiicaderilip ke 
ı f ve tahkikat icra clt:rilecek 
tir bu yerde bir hak iddia 
edealer va11a 15 1611 ıarfs• 
da tapu idaıeıiae veya J•f 
mi malaaaıta ora1a ı•lecek 
•emurlara maracaat ve evra 
kı miı ,iteleriai ibraı eyle•• 
ri ilin olauar. 

Şarkan yol ı 'm ltn kur 
kat og1u h vva ve kıımen 
ipıir oglu h •an fınrlıklztı 

11af'ben ıiıl~) marı oı 'a molla 
h ıan torlaıc cenal1'n irmclc 
ile m lı ut Fındıklılı 

H.ua kö>Ü de hududu 
) ukorda yazılı bir f:ncJık 1ılı. 
1endı '.z; olarak kur kut oa 'u 
alinin olup oef atiie oereaele· 
rine intikal dm:"ı o• ouu • 
leri de muluit" lındtlı.lıii 

3. O Hneaitı :le la :ırit:•n ipıir 

ofallarından m•hmJt atfa 
medde •attıltları ibraz ola : 
nan ilm(ılaabera•n anlc ırlmrı 
tır. Bu yer üzerinde bir laalı 

iddia edJnler oar•~ 15 ıün 

İfİnde lcpa idareaİn• müra . 
caot eylemderı o• iS 2 938 
cumartHİ •clnü •:ıc.f 14 tle 
mahalli mez/.ur• 6clilıe~ı;n 
den bir Jiyeceti olanların 
oraya .e:meleri ildn'ol nar. 

§ 
Hara · 

Ş .. rkan .>ol ıimolen •olalc 
oflu ali ıarben laı baırn -
dan •'ren yol cena~en yazı 
cı ofla laa•an oe hfu•yin o• 
mehmet oe larımz• ofla o•mcı 
nan çalılıkları O• ollafı ile 
malaJat tarla 

HaclaJa yakarıtla yazılı 
hara kö) iırıJe bir lıcta tarla 
maa Uıeri.lılı eedlerind•n 
intılıal •arctile lıdmıl afulla· 
tından oımanın oiullorı meh 
mef oe haaan•n Hnela'z o'a • 
rak taaarruflaruaJ,ıilıen 326 
tarihinde katlı o;allarıntlı;n 
mehmet oJlu maılafaya aa 
tıldıtıntlon marımeluinin 
yapılmaı• idınilmelrfedir. 6a 

ler ini diline bile almıı 
Frını'ıka - Ya De ıibi 

f .ziletlerdea bahıeder ? 
Fıoylaa - Hıç biriadea 

çtıaki onda h'ç'oiri ekıik deyil 
F ıanı · ıka - Bu adamı 

bir dinlemek iıterdim. 
Froylaa - Dur Fraaı'ı1.ıa 

( Bir1z düıünC:ükttD ıoara ) 
hatlı hyoı um ki : O ekaeriya 
eko::om den balı11ddrdi. Şa 
halde iaaaıyo·um ve 6yle an· 
lıyo?um ki, bu adam biraz 
ll'U ilDdır. 

Fnaı:ıka - Dıba birııy, 
HYID bayaa. 8~D ODUD ÇOpD 
ıadak•t ve daradan ( aebat 
taa ) babıettiiiai iıittim Da· 
ııl ? Ya lu adım ıZhliade 
bir durmaz biriıi iıe ? 

F<oylaa - Ha1 balalı ka• 
ra , Llkia ı .. a baau ı•rç.ld .. 
•I ııaaecliyoraıa ? 

fr ••'ıkı - s·ıe •• kı .. 

1 
Şırkaa kacL oi!a ,. .. ı 

ıimalea yaica otla ali ve ıaı 
bea kara klmil ojla vere•• 
leri çalalıiı ceaa l>ea yol ile 
mthdut : fındıklık • 

Hara köyünde hadada ya• 
karda yıztlı bir kıta fıacLkbk 
aenetıiz elarak çebi ojla &si 
zi ıı malı iken 40 HDe evfel 
hıncen ba fıadıklıiı çil c-tul· 
larıntlaa oıman ojhı heli•• 
sattıit ibraz olanıa ilmalaa 
berdea an}aıdmaktadar ba Jel 
de bir bak iddia edealer Yal 
ıa 15 ıiia içiacle tapa idar• 
ıiae m bracaat e1lemeleri •• 
:6 2·936 paıar ı&nli ııat 11 
de maballi •ezkire ıidilıc• 
jiadea bir direceii o~anlana 
oraya ıelmeleri illa olOaar. 

dar uıua ıımıalar~aa beri 
birfey yızmamııtır. 

Fıoylaa - Ala .• Barjıtaa• 
beri bir clefa. J•lmı bir clef'a 
Jlldı ... 

F raaıiıka - Bir Bant 
Yarken De ba ıiıe dOıea fer• 
yad ha7ıet kıhaacık ıeJ ••• 
Bariıler ISYlf ıebebiyle ••J• 
dıaı ıelea darı•alıklan bil• 
ortadan kaldı"' •• ayraıılda • 
rıa altibt ettikle'ti i1iliklet• 
de ıeri ıetir'p düzeltir. fakatl 
ba barıı bayle •erakla ol••• 
mabydı. Çüa ki : buıı olıla 

epeyce zım.a oldaiu laald• 
baaaa hakkaac a pek aı uya• 
diı alınabiliyor baaua i~la 

yakitlerde iıı•••ço!luaa ııU 
yor. Buıaaa poıtalar iıliyor 
ki••• bir mekt&p J••••JOf 
Çlaki ki .. eaia JUlcU WI 
t•ri rok ki •• 

,.. Arlutl ,., 4'1111 
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i 
Trab:o:ı le l'l ~cmur:uğ uı~: 

dan : 
Açık nrhrma iie p ar•ya 

çevirilf'cck g ayri mcııkulua ne 
o\duiu : 

ma müştemilat bir bap 
bnnetia 1152 ı f bim itib•rile 
1054 s ı:. bmi ve ilq kita tarla 
nın ıdt ıoış b:ssede elli dört 
biue ıi 

ğayri mecku'un bu!cnduğu 
m~vki mölhaUesi ı:oke gı cuaıa 
rnsı 

Trahzo·un eoğulı su köyün 
de ~a ıa ve tsı pu c uu subat 338 
ve kat uni s t.ni 93 l hmh ve 
.:ı9-6o ve 41 ·- 64 ııumuala 
rınd~ kay, tli 

T akt:r o'uoan kıymd : 
39 60 numauh hnn nin 

lamam in J C 00 lira ve tarla 
lua beşer yüz lira . 

aıtırmaaın y3pılac ı: ğ'ı yer 
gün aant 

Tıabzo 'l icn d nire.si ö )J üıı 

de ~8 2 936 cuma gü:ıü saat 
14 de 

1 iş ~ u g :ı y. j mecknJun 
artırma ıutnım: eı 2g-/-936 
bribınden itib;;ren 9J6 92.9 
ııumua ile ~ı f uma icıa daire 
ıinib aa:r.yyco rumaruında 
heıkuin g örebilmui iç1n açı" 
tır ili11dan )F zıh ol~oludan 
f aıla mılu mht aJD>•k Jıti) en 
ler iıbu ıut1emeye ve 936 
9.;9 dcıya ı:.umuuiJe me.m~· 
ıiyctimize ır.uraciiHt etmehdır. 

2 _ Artırmaya iştink için 
yukarda yn1h kıyllieti 1 ' 5 
ıaiıbetinde pey r:kçui ve ya 
milıi bir bankanın teminar 
Dlt'ktubu revdi edilecektir 124 

3- ipytck nbibi alecakla 
larla diğer alakadarların v~ 
irtifak hakkı ı&.bıpierın gayrı 

meel! ul ( zerindelıi bakJaruu 
buıuıiyle faız ve ~uar~f~ dair 
ol D iddialarını ış bu ılaıı ta· 
rihinde ... ıtibaren yirmi gün 
itinde :vıakı mü_ıb~tder!y.Je 
bltlıkte memuriyetınıızc bıl· 
dirr.ııeleri icab eden akıı ha.ide 
hıakları t~pu ıicılıyle sab_it 
olıııaciıkçe sa:;tıf bedehtıo 
paylı şm1.1md1ın hariç kdular 

4 _ Göateı ilen ~üade ar• 
tırmaya itlırak edc:.clcr artır· 
ma ıaı nameair.i okumuş ve 
luıumlü malumc..tı a lmrş ve 
bunları lı.me.men kabul etmiı 
ad \e itibar olunurlar • 

5- Tayin ediltn ıanu!1da 
ıayıi meokui ü~ defa bıirıl· 
dıkhn ıonre eo çok artttraoa 
ihale edilir •ncr.k arttu~a 
bedeli muhammen kıymetıa 
y6ıde yetmiı beşiııi bulm~z 

ı. · 't.caaı· ve ya aatıı iat-yaDID &ı • 
1 d - r aıa· na ıuchani e an ıı:e b d l 

cakhlar ~ulucup le e e 
bunların ve iuyri aıcııkul ile 
ltmın edı1m f al"ce.kfarının 
mtcmuunduı fu.laya çıka>nH 
en çek ıırllıu- nın tu bhüdü 
bakı k•lm~k üıere arttiıma 

d't üe on ~eş ~ün daha tem ı 
onbeşinci günüolııa)6_ - 3 -
936 ptıaıtcsi günÜi':)lll ••~t~ 
•ı pilac:a.k aı rtırmada bcaeh 
ı l · ruc Htıı ilteyu in a ıcıı ııına 
haıu olan di&er aliçaklıhır~n 
o f&yri melikul ite temın 

edUmiı alacakl.ıırı mr.cmuuT · 
dan fn(aya eıkmak ıut_ı .e 

. ı'bele edılır rn çok aıltıu..na .. . 
l6yle bir bedel elco edılmr~· 
ıa ıhde yı pılmtz ve ıdıı 

talebi düıcr • 
1 

k ndi · 
6 - Gayri menku e 

letizıe ıbale o!ucın kiıtıe. ~er 
hal veya verılcn mubh t ıçın · 
de parayi veımeııe ıhal.e ~·· 
rıra fub olunarak keııdıleııa· 

-Sathk 
~ i ane 
Er•foğdu mrıhalle si ktır ... go 

lu arkas:nda z~ogin ııez 1•.! tli 
ve d<dma güoeş li b r cö1.üm 
bnhçeyi hıvi üstb ve slth 
dö. t oda iki sof .. yı ve ı&rn•ç 
teşki l itna muhtevi bir ev 
1 -: tlıktır. 

Mütacut yeri : 
B•k:oğ! a ç<> ş:ne yanında 

tütüncü Salih Sabri 1 - 4 

iLAN 
Tapu rwüd.üı üyeti 'ldeu. 
Senetı'ılcr 
Şukao iımik l:arben yol 

ıim&len z:abun ozlu ve ıolak 

o(ullan fındıkha-ı ctıuten t :r 
yaki oilu oıman f odakl ı ğı 
te yol ile mı.btu ~: fındıklık 

Şarkan tiryaki oğlu h uan 
iarbea irmık ıimalen cenube.n 
yol ile mab.dut fındıklık • 

Ş uk:an dere veaol;ok oilu 
f,udıklı ~ı ı·malea tiryski oğlu 
osmao fuıdıkiıiı garbea reiı 
oilu mehmet ve cenu\ıen 

ıolak oğlu nh!t fınd: klıi• il"! 
m11ıhdut: fındıklık Hudutları 
yukarıya çıkarılcn kara böyü 
nde üç parça gıyı i menlcul 
den 4 parçası tapuda kayitli 
ve 3 p;uç;ıa, kayitliz ve ıe .. 
netıiz olarak babdaundau 
intikal ıuretile tiryı.ki oilu 
muıtof • ve mehmet alinin 
olup bunlardan aii ve mcb 
met bi11eleriai haricen kar· 
deıleri muıtafsya aattakiarı 
iddia edilmekte olduiundan 
bu yerlerde bir kak.kı olsa 
v•U& 15 iÜD İÇlDde bpu rfa 
iruine mı.racııat eylemeleri ve 
J6-l 936 puır günü ıaat 13 
d~ mahdli me:ıb ü ·e gidilece 
fıhıden_ bir diyeceii olanlar ın 
oraya ielmeleri ilia olunur. 

den etvel en yük.ıek teklıfte 
bulun•~~imiae a'z etmiş c;· 
dovu bedelle almığn raz 
olursa ona rr.zi olmn ve ya 
bu!uuml'ıaa hemen oa b0>t 

ün müddetle aı tt_irmaya çı
:arffp en çok arttırana ıhr:le 
edilir iki ıhale anııinds ki 
fark ve geçen aüoler için 
yüıd~ beşten beuıp olun;c.ak 
f ·z ve diier ıerarlar eyrıce 
aı l •- . . h"kme davet ka matraızın me-
muoriyetiıdıce a;hciden h bıil 
olunur medde ( .33) 

itbu f!yri menkul 
Yukarda gösteıiltn 28-

2 -936 tarih.ade Tnbzonda 
icra memurlr.ğu oduuıda işl u 
ilin ve ~öıterilED arttirma 
ıutnımeıi 

oluaur • 
cfilrninde ilin 

f L/1~ i\5 
Of llu 1h hu l u 't 

h ~.~im!:ği den : 
Of o nı "lr. i · ~'1 ea i n am .na 

h :J:: rn e ıı k li t r<ıfır .le n müd 
d ei CJ 1t::_t h o f u ı şcrah hö.J'ıl~ 
d e.il h cı hiı. s f.y•'n oğrı llar ;n -
d an t h ır o - u m rut :ı fa ce 
rrı u#iaf.ı oğlu. me 'ı net oley lı· 

lsr .'nc ik-mıe ey ledigi o rm~n· 
dan agoç k esmE' klen do 'arı 
130 lı ra 40 lıu rrış tr::z.rr ir:' t 
d a v sı h kkında yc pılmak~a 
olan rr.uh r.· ktım .. de müddt.i 
ale) lmmJ.ın mustr.fa otla 
m " .'ı rıuuJ:n m h'll'i ika m ti -
:"' in mr ch ıı l bu'u rıdufu aı:laş l 

' 
mış v .. ı~üdde ı f: ,, z n e V E k ıli 

nirt t •le ~i zle h u kuk u :-ul 11u 
h .... herr.e.lc· i k an u r. ur. un 141 
irci maddeı i m lJ cihince ; a ~ 
nen t ebliga t icrc: .çm !J krı ra-: 

ueı-i 1Hck fT uh h· m ·m ·n 26 2· 
9.-6 çc;.rı ,. mt>a gur·u aact 
ona talik edılm iı oldatundan 
m 111 z. I u, gün ve • tla müddei 
aley h m · hrned n bizz t ve·,.a 
hut osu/ü ne t ~of ikan m us ad 
dek bir cehil go 1 dernı · ai 
a k•i Lkı rde muna kıam,.,nin 
g iya ıe • y1pılrıc •ğı t (! b/-g 
makamına lıc.un olmak ÜHre 

iLAN 
Of su h hukuk h!kimliğio 

den : 
Or erıınu id ıorf s 'oe iı oı f~ · 

ten h :i zıce vekih iJe n:üridf İ 
aleyh ofun m~pı no kö •üodf n 
hacı b~u:n o ;,u ' Luıadcn ,,. 
mebmet ofu ydhya ııral3rın 
da can &lac k dav:: sı h~kkgı 
da yııp .lm ık ta ol'ln mu'ı•ke • 
me~e müddeialeyh yabyJ.ya 
iÖ:ı hrilea d~vetiye z:rine 
köıü muhtarı ıuvar1 mubı:şiri 
taraf,adıu ve:i en m ş cb>ıUa 
mum aile~ hin m ha' ı ikame-ti 
nia mr çlıul buluoduğu anhşıl 
mı t ve h ~ ıi oe vekilinin t lebi 
vecbıle i i nen tc:':ıl g . t icr&aına 
m~bkeuuce karar verılerek 
muhG. keme:nin 25 2·916 nh 
ghnü Je bı ·a kılm ·ş ol::iu~vnd. D 

mezkur g iiode müddei Je}h 
yahyanın bizzat veyahut usu 
lüae te·dıkaQ muuddak bir 
vekil ~ö 1dermcsi aksi hlu~ir 
de hakkındaki muhakemenin 
g 'yaben yapıl a. cait tebliğ ma 
kamına kr i .n o m .k üzere 
ilin olunur. 

iLAN 
T "'PU mü düriyctinden . 
Ş ukaa y ~e"cı oilu feh;ııi 

verı aeleri foıdıklığı ş"mllien 

ve flarbcn yiae y~ icı oi'u 
feh111i vereıeJeri tada ve ça 
lılıklara ccoo !:en çil oğ'11 hı 
Hl fınJıld·ğı ile mahdut fııı· 
dıklık . 3 dönüm 

Hufo:iu }u'urda y~ z;Ja h1 
ra höıüode bir kıta f.ndıklı 
iuı ıo:.nc.ts ' z olarak yağcı oğ 
lu fc:.hminin uıulı ol rlu~u ıht i 
yar heyet' o .ien taıdi~ i ibraz 
eylediii Hwuh ~ berdeıı cnl .. ııl· 
maktttd.r. bu ye h ikkırı.:b bir 
hak iddi& edenleı VGrsa 15 
gün içinde tapu idaresine mu 
r• cot teylcmeleri ve lu.29.,6 
p ızar giioü uat 1 O de ma 
h 11li m-!:ı'. ii ·e g dileceğiaden 
bir dıy ece2i olanlırıı 1ıı oraya 
gelmelP-ri ili 1 o'.uııur , 

ZAVİ 
322 Ydı iç'nde Yanya 

idad: a ·~den 1ı1lm f olduğum 
dip'omayı Balkan hcrbı una 
ıında kaybelt:m. Y coiıini ı:.la· 
c ai nıd~n uki&'.ain hiıkma 
yoktur, 
Trabzo>?da mlitekait kayma • 
kam yıuyalı h&cı yahya oilu 

z :ya 

S hile :? 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

~~m~I Ambalaj ve komprimelerin üzerında ha lis'l 
fiğin timsali olan E[.1 markasını arayın ız 

.L AN 
Doıv~ i! O kı;r:.lr no 

34 23 
Mahkeme b ~ şk ; t n~ _fn den 

Mü Hei ye Tra~ ZQ uUn ~ek 
fur çı1yir m dhıilt· s 1r: de ma b 
mut k \%1 v~ Yozgdh Hüseyin 
kırı sı N l: Sİ ;; e 

Mükdeiye oc ~i 'lu: İa müd· 
daleyb b.üaey'o d e}h:oe ikn· 
me eyledi ği müd daleyh k· Cil · 

11 e ·ı;ı hir ıene evnl ç~.lı ç 

m lk üı~re ordu vilAyctine 
iidc ceğıcı sö y ley~r ek sr11 mış 
arad . n epeyce Ur u m:a n gıaç 
tiği halde n~rcde old~ ha~er 
al umağındeu ve lu n .'.l ııı kı:a 

8 z ol duğundan mvişetini 

:eminde n:ıuz .y~ kotya düştüğün 
d~n koı: ılspm kend"sine bak . 
m•m"' !ltıd .ı o coh y boş •rnma-

d · "u '·ub:ı ittu dın a ıma aıır .. . 
üzerine Müddeiy~nin v:c bıa 
da müddnleyh:n ik metkah ı 
nın mccb.a li yelıne binaen da· 
vetn.ımenin ve gıyap k _r..,r ı 
oın Uiaen te bl ğıae rngme~ 
gelmedıiicdt:ıı i yahında carı 
muhakeme li et ıc .. ı 'ne ~ ur~n 

"dd"' lecbin mü l dt ı ı e ıl e JDU • ~ ı l . 
altı 1 ne evvel evleodıK. erı 

e bir buçul.i sened~ n ucı i g Y 
y . k' buhet edıp müddeiye:ı n .m 
ı e s' z olmak co '.r.y's ile inhk 
ve iaş . s 'ne b.a kuadı - ı n 1 n 

il kiiitt~ bulundu~un u irae 
:e ~.~ 1 ,1.a kıluaın ş;bitl:ırın 
ş · htdetae ve ken .'l s'nin ro~· 
b ili ikamet:de nıe çhul o\du - . ~uda m hkem .c ~ dave 1.,re 
K 'l ve g1; ·p k :iUarın ıo g z .te ı e 
ilAo su•etile tebl ~ oden ~o 
le f ıldığındsu mud!:h leyhin ~O· 
cıhk v z fes i ıh etmemc'i ne 
ve ar.adan bir buçuk sene 
gibi epeyce bir z au~ g eç 
miş olduğundan kanunı mede 

· • 13'> nci madddi nıi.id nttan ... 
bince n:.üddeiyer.İll mü :ldzley 
bden boşanmaaına ve kanuni 
meı~iı ü 1 95 nci mlld deai mü 
cibiuco 500 gün geçmed kce 
n .-si 'Jeain ah~rile evi nememe 
li İue ve kabahat mü Jd leyhde 
olduğuııdaa kanuni m • 1 c'n· · 
J41 DCİ ,mzddrs n ~ tcvfıkoın 

bir ıene evlenmeı'nin m en'ne 
ve tec : ı edilen 400 kuruş ma 
urif ı muh lk~men:nde müdda 

- :aı • 

}eyhdeu a lııi mı tem; 'zı ka bil 
olmak üzere 18 · l 936 .ta 'h'n 
de iıyahen karar veril~: 

V ? m\ild·l!.'yhhı ik"m~H alı 

ru çhul bu1 ıın:ı::uş olduf und:.n 
i ş ' u il an t.uıhirıd e n itihaf'n 
mü~deti k;.uun'yeai z·uf1otla 
miidd .. leyb tar&fır.ıd; n t• m ·ıi 
zi d~va e dilmediği h kdirde 
hüku n kat: yet k :nn· cı~ı 
tebl ğ malrnm o 1 k hı o ! ır> ;ı k 
üzre g ·ıete i ede i'i: oluııur. 

Han 
Trabzon mahkeme b; ş 

kit hetinden 
1 n~r t mahallesinde hı:.t : o 

O··lu H liaı'n rnüdd0i~lnba ~ # 

argötliyc k ar iyes'n,Jec o'up ha 
l >!D D ~re m~b 1Jl .-1iııde Serm1• 
y e ~ her:n evinde sm •şoğ"lu 
Cemal kı zı H avriye aleyhi Je 
i ia me .:yit diği bo ş· nma da • 
v s ~d S rn sun tu~ flar na 
ı ;vı: ş usk g tm iş olduQ-u ve 
hdc'1 S3m dunun neresinde 
ik"imet eyled:ği b~lli 0Jm1yan 
H lyr:y ~ bal k Dd.a g zete ile 
d;.v ·te&m'!ı ve g yup luruı 
t . !iğ edıld ğı bal hı m ah'1e • 
meye gclmedı ·inden g y.1 hen 
c ı i m uhakfme neticesinde 
M"'z. · u e Hayrı yenin uvgıınguz 
bir k d.İı o'duiu i .Jdia Üte • 
rinde dinlenen 11e ye m'n ettiri 
lt>n ş h llerin şehadet i ile n 
b t o'duğucd n k::ınuıı u m'!~e 
ri ıhı ll9 , l:i 1 ve 134 üncü 
m d:Jel .. rioe tevfi lnn milddci· 
nio rnüddia1ıe}·hten boş:urnı ıı · 

cı:a ve m s •ı fı mub . k emeni tı 

de müJ 1cia.lı~yh... ai iiy!!:tİtle 
30 12-915 t rıh'nde gı y • 
ben k rr vuılm'ş "ve müddei 

leyh'n iklimetgahı m"çhul oi· 
duğund n jş1Ju ili ın g ·zete 
ile n şri ta ih'rd n itiln.ren 
müdd ti k.>lrı u ııiy•ııi içiode 
mü ' ~ t )! ha t r f ad n t~ m · 
y'z:ı d ;u eJ nıediği takti rde 
hu~ u ::ı t'y t kE's? cd ceçri 
tebl·~ m k·m oa kaim o:ınıtk 
üıe e i a :\ olunur 

r o t p 1 \ a'a tnahalles'n 
de 'D"tı~!lt'r sok:iğın da 27 
nu.n·rrh bağır, b hçeli ve 
Uç kntlı c>v c Ct'le sstıhktır 
istelılıler Uzuu sokı.ıkh avu· 
ket bay c~mai Karabıtı' a 
bı vurmalıdırl r • 2 - 4 



ABONE 
Yıllılı 500 , Altı oylılr JOO , . 

of .,ı.1ı 115 lıarıııtrır 

i&!L2 

... 
LE!: 

Dört k ·ıruştur 

//,iri •~fırı 15 lıar•ıtıır Rekldmlar 
Pazarlıla tabiJir. 

GAZETE VE BASIMEVİ E•ki Nüılaalar 20 karaıtar. 

Gayri menkul satış artırması 
ilaha ilesi 

lakeaclerp. 

« 
• 
« 

« 

41 

kaaı• aia 

« 

•ilıittia 
« 

Sok.ağı 

Euur•• caddeai 

çömlekci 
• 

• 

• 
• 
kilin çıkmazı 

Lezfi 

• nev1 m.ng 

f e•kaai üç oda talataai ltir 267 
odayi •iiıtemil harap bıae 

Fevkani oda altısda ••ı•ı• 
6~ ıöıI& ••ia.za •• ardiye 
aıa nıı,f hi11eai 

Gali harap laaae altıada iki 
••i•.z• 
4o aetre murabltai aru 

122 •· murabbai ana 

laarap bir oda bir matbak 
Ye alt111da harap 2 dükkla 

ardiye iç'bap maina iia•lade 
iki oda altaada bir 011a 

400 
3~2 
323 
224 
488 
327 
129 
330 
344 
345 
67 
68 
69 
96 
97 ,8 

•alaittia bir matfakli bHap e• 
99 
80 

zeytinlik bar•p i · i odala e• 1~4 

k. m. 
lira k. 

250 

3QO 

100 

600 

49 

75 

Soo 

3000 

400 
45• 

T . 
E 

R 

• 
• 

il. 

•• 
ID 

• 
R. 
E· 

DEFTEADAALIKTAN; 
Yukarıda eysafi yazah gayri meokulatın mülkiyeleri peşin para ile rrtır-

maya çıkarıJm,,ıı L· talip olanların yüzde 7 buçuk dipozitolarile birlikte 3-
2-93& pazartesi günü saat 14 de defterdarlıkta toplanacak komisyona mura-
racıa tları . 3- 4 

Gayri menkul satış artırması 
Mahallesi sokağı nevi m. DO K .. m. T. .. 

Lira K. 
iakander p. •esdaa laa•a•i Harap baae 77 400 E. 

« 69 • mara'-Pai arsa 78 ııs " • c belediJe ~alaçeai dük~ı. 1~7 709 • « Telpafbue bara p lıaaae11 İ• aıafı 176 2oe • « iıkele culdeai 130 •· marabbai arıı 205 
« llHJ hiHr •aiaza •e e• araalara 231 2So il 
I> 2J2 • • iıkele caddtai S 16116. ·maiıu alllrıda 219 

ardiye 213 
213 -1 17Se •• 21S·2 

« Jız.ilaam• Ye •ıiııaaıD 12 E • lliuede ltet hiıaui 214 800 R. 
« ılzel lıiur klrıır ardiye •e mataıa 224 8eo • • kallaane :l eda t mutl.alıli laarapJll. 23S 250 M 
I> 50 • . ••ra b bai araa 242 • 24S 2o 
DEFTERDARLIKTAN ; 
Yukarıda eYıaii yasıJı gayri meakulatın müJkiyeleri peı:n para ile artır_ 

maya çıkuılmıştır. talip olanları• yizôe 7 buç11k dipozitolariyle birlikte 31. 
l· 136 cuma günü saat 14de deftertarhkta topl•nıcak komiıyona murıcaatları 

Un eksiltmesi 
Süel satınalma 
komi .. yonundan 

1-Enaram kıtaa.b ibtiya· 
cı için (30000(.) kilo ikiaci 
ae•İ fabrika una aataa ahaa 
cakbr. 

2-M&ukaaaıı kıpıh zuf 
la olacakbr • 

3-T emiaab •u•akkatau 
(2925) liraclu • 

4- lbaleai 15 ıubıt. 9!6 
ınaı ıaat 11 dedir. 

5-lateldilerİD ıutaameJi 

ılraek lzre her ıua •e mi 
•akau7a İftirak edecekleri 
• aa17ea ala •• ılattaa bir 
aaat •••el kaaa1111a 32,33,34 
aci maddeleri ••cilıimce 1:1rf· 
lanaı komi17ou •eraiı ol•a 
ıı ltaa•dar • 

6- ll&aaka11aaa kor Ab 
ulaa ko.ı.,oaa .. icra eatt 
lef•ji Ua ,....,, 1-f 

• 

iLAN 
Tapu müdürüyetınd 110 

Büyiik_Hmaıulrıa k6Jll• 
de (ıaık•• apti otlu kOçlik 
oımıaıa fındıkbiı •e tarlııı 

ıarbea apti oila blyük oımaa 
fıadıkbii timalea tarikiam 
ceaabea tar;ki haa ile mah 
dut ) bir kıta f mdıkltiın bili 
aeatt olarak apti oılu masta 
faaıD ikea 26 aeae ~••el ha 
ricea apti oilu baıim ve kar 
defi aliye Hıbit fındıklıkta 
bir hak addi edealer ••raa 
1 S pa içiade tapa idareaiae 
maracıt eyltmeleri •e 16 ıa 

bat 936 pazar ıünil aaat 11 
de mah&lliae mea: ur 16aderi 
lcceiiadea bir t'iytceii olaa 
lar1a oraya ıelmeleri uıa 
olaıur • 

ZAYi 
• Belediyeden almıı olduium 

108 ao.la t6for •eaikamı ıayı.= 
etti• Jta!ı:ai alacajı•daa 
ffkiliaia lalbal olachiıaı illa 
ı,leri•· Or• Ojlı o .... 

4-4 

Sathk konak 
ve selamhk 

Orlabiaar perde• paıa 

koa•i• adılı, or • iatiyealere 
konak ayri , aelamhk ayrı • 
iıtiyealere beraber ıatllacak 
tır • Miiracaat Jeri : YeıAiyol 
matlta111 

Tashih 
22-1 - 936 tarih •• .2lti8 

a11marala aay1mız a 6çilaıcü 

ıabifeaiadeki icra artnbrma 
llimada bahçe •e araaaıa ta· 
mamıaa takdir edilea kıymet 
tertip aebvi olarak 9o lira 
yaıdm•ı iaede clojnıaaıua 95 
eldaia ye yiae tertip HIHi 
olarak ikiaci arbrma ıllll& 

· 'l·J IJ6 1a111mıt ilıdı buu 
t·.1·936 ,...,., ,aaı oldu 
jı ktJaila tlu111, 

·zr ?Ot 

4 .~SE 

NEDKALMiNA 
r • . f : c ' • • • .-· • • • • •• • Necmettin Özcanh 

...e..ske:rl. hastan.esi 
kı.ılak r.r.l. -c:teb..assısı 

Hastalarını Semerciler başında Halk 
eczanesı üstündeki muayene evinde 

kabul ve tedavi t-der •• .. · -.· :-·~"' .. •: . . r· ... ·.(:.ı· .... • ....;. "' . .. 

İLAN 
Trabzon icra memurluian· 

daa: 
Açık artırma ile paraya 

çevirilec~k i•yri meakulaa ne 
o\duia : 

bo:çla hoıp•lavrak köyün 
dea lı.ürt oilu karıaı memnü . 
ae 

iayri meaku!an buluaduiu 
mevki mahallesi ıoksiı aama 
raaı 

Şubat 952 tırıb ve 61 nu 
marada fıadıkhiıa l 123:ı bia· 
ae itibarile 2894 biHeai 7788 
h11ae itibarile 1947 hi11ui 

Taktir oluıııa kıymet: 
40 lira 
Trabzo11 icra dairesi önüa 

de ~8-2-936 cuma aüı.ü aaat 
14 de 

1- lıbu ıayri meakulaa 
artırma ıarbaameaı 29-/-936 
tarıbındea itibarea 932- 579 
1a umara ile aıhrma icra daire 
aİDİD &uayyea AUIDtrıııada 

berkesin aörebilmeai içia açık 
tar ılbdaa y&zıla olanlardan 
faıia malumat almak latiyea 
ler iıba ıarbaameye Ye .932 
579 doaya numaraıde mema· 
ıiyetimıze a&uracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya ittirak için 
yukarda yaııh luyaı.eti 7 , 5 
aiabetıade pey akçui ve ya 
miUi bir baakaaıa temiaar 
mektuba reydi edueccktu 124 

3- ipytck aabıbi alecaldı 
larla diier aıikadarlaran ve 
iıtatak h•kkı aahıpJerıa ı•yri 
meekul üzerindeki baklar•m 
buıuıiylc faız ve muu.fa dair 
olaa iddiaları•• iıbu ıliA ta· 
rıhiade ;,itjbaren yirmi &iiD 
itimde evrakı müıbiteler!yle 
biıbkte me&arıyelin:.iı.e bil· 
dm.neleri icab eClea akaı halde 
haldan tapa a!cılıyle aabit 
oimaaıkçe a&t&f bedebııia 
pa7lı1maa&11d•• hariç kıhrlar 

4- Göaterilea aüade ar· 
tııma1a ııuıa.k cd.ealcr arbr· 
ma f&ID&SCIİDİ oklUllUf fa 
luuall malu1U.b alaıı r• 

buaları tamamea kabal cf•İ 
ad ve itibar ola1aurlar • 

S - Tayi1a edilen zamanda 
ıayri menkul ü~ defa batrıl• 
diktan ıoara ea çok aıttıraaa 
ihale edilir aacak arttır•• 
bedeli mubammea kıymetlll 

yüzde yetmit beıiai bulmıl 

ve ya aabt ıat•1kaıa alacatı· 
aa rucbaaı c&aa dıier aaa· 
cakWar bulanup te bedel 
bunlarıa ve ıayri aıeakul il• 
temıa edilmıı ılı.caklarUU9 
mecmuamaaa tadaya çık•all8 
ea çok artbr11ua taahhüdl 
baka kalmak üzere aıttiı•• 
oa oeı aüa daba temdıt il• 
oabeıinci aünli ola1a 16 -3-
936 pı ıaıteai &ü1ı.üı11ai aatta 
1• pdacak antırmada bedeli 
a•tıf ııteynia aiac•i••• ıac
hanı ola1a diier aliçakWar .. 
o iayri mea&u1 ile temi9 
edılıDit aJaca.ld•n •ecma1111• 
du faıt•J• ııkmak ıutil• 
e1a çok arttirana ilaaJe ecülit 
löy&e bir bedel eldo edilmeı• 
ıı ıhaıe yıpılmnı •• aatil 
talebi cUiter • 

6 - Gayri meakul keadl• 
leriae ib1.le olunan kia ae det 
ba1 •eya •erile• mubl. t ipa• 
de parayi •ermcqe ıha&ı ka• 
rara fub ola11arak keadileria• 
den e tvel en ytikaek teklifte 
buluaaakimiae arı etmiı •· 
du&a, bedelle almıia ral 
olaraa una raıi olmaz Ye 1• 
bulunmaıaa hemeD oa b•f 
ıün müddetle arttirmıya p• 
karılıp en çok arlbraaa ib.al• 
edılır iki ıhale araıiDda ld 
fark ve ıeçea • ınnler içi• 
ylizde btıtea beup olaa&cak 
faiz ve dııer ıerarlar ayric• 
btıkme davet kalmakliziD ••• 
muriyetimiı.ce ahcidea tahlil 
oluııar madde (133) 

iıba ıı1ri aıcııluıl 

Yukuda &öıtrrilra 28..-
2- 936 taribınde Trabıoada 
icra •emmlnia _oda1111da itb• 
ilb_ •• &öıtcıiltn arttir•• 
ıubaamcıi diirr aiadı iJU 
olt111r , 


