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ANTAKYA VE ü~K~NDIE~UNDA 
Tedhiş siyaseti devam ediyor ! 
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Sevinç 
ve 

Esef 

E ndüstri progrıımımızın tat
bikine geçildiğini, her gün 

biraz daha muvaffakıyet göster
difini, yeni bir eser kurulduğunu 

rördültçe benliğimiz taşıyor, kol
tultlarımız kabarıyor. ( Dune ka· 
dar yiyeceğimizi dışardan getirir
ken bugün giyeceğimizi kendımiz 
yapıyoruz ) vecizesini iftiharla, 
gururla t e k r a r l a m a k t a 
hak.kımız o 1 d u ğ' u n u her za
man yeni yeni eserlerle isbat e
diyoruz. Kağıt fabrikası bitti, ye
ni kağıt fabrikasının temeli atılı
yor. Büyük harbde kağıtsızlıktan 
çekilen sıkıntıyı herkes bilir. Zarf 
kalmamıştı; eski gazete kağıtlari
le zarf yapıldı. Yauıc;ık kağıt tü
kenmişti; anbarlardan çıkarılan 
eski kağıtların arkalarına yazı 

yazıldı. 
Kağıt, medeni ye t aleminin 

mübrem ihtiyaçları arasına gir
miştir. Tahsil bununla kaimdir, 
Gazeteler ancak bununla elde 
edilebilir, sanayi ve ticaretin he
men her şubesi kii2'ıda lüzüm 
ırösterir. Fabrikanın inşasile sene
de iki milyon sekiz yüz bin lira 
mikdarında dövizin harice çıkma· 

anın .önüne geçilmiştir. Senede 
on iki bin ton k.iğ'ıt istihsali su
retile memleketin yarı ihtiyacı 
temin edilmiştir. Temelleri yeni
den atılma ta başlanan fabrika di
ter yarı ihtiyacımızı da başara
caktır. Artık, dar zamanlarımızda 

kiQ-ıtj kalmayacatız. Bir çok 
amele, mühendia ve memur bu 
yilzd4 hayatlarını temin edebile
cektir. Zaten sanayiin, memleket
teki her adımı birer hayat kayna 
tı ribi bereketle köpürmektedir. 
Her yeni kaynak, muhitini sar
makla, orada bir canlılık uyan
dırmakta, bir neş'e saçmaktadır. 
Otedenberi sanayi memleketi olan 
yerler bu sevinci bu kadar kalp· 
ten hissetmezler. Bizim iibi yok
luk içinde çırpınmış gelmiş m.il
~etler, böyle bir kaynaiın belır
nıeaile bihaldtin sevinir. 

Bu saadetin içinde doğmuş, 
büyümekte olan küçultlerimiz biJe 
ıuurlu bir sevinç duymaktadırla~. 
Katıt fabrikasının açıldızı hava~•: 
•ini retiren lstanbul gazeteler'.nı 
müvezziden alan küçük kardeşım 

odaya neş'e içinde iirdi; (,( yaşa
sın » dıye batı. ıverdı. Gazetenin 
birincı sahifeı;ı altındaki kalın kır
IDızı yazıyı rosteriyordu: {i Bu 
nüshamız milli ki~ıtlc basılmış 

lır ». Kalbinde vat•n aşkı oııın 

her Vatanda.şın gozleri bu neş' c 
haykırışı karşısında dolar. Helı: 
bizım ıibi, vatanın çok derin ııcı
larmı duymuş olanlar dikilen ufak 
bir taşı, bir vatan .kadar benım-

ller ••• 

L ehde ve aleyhde vaki her 
türlü kıpırdanıştan ıstifade 

iden tırsat düşkünleri vardır. Bu 
hayırlı işten istifadeye kalkışanla
rı, bir kaç kuruşluk menfaatini 
temin edebilmek içın çirkin muta
llaıarda bulunanları ırörmekle a
&ap duyuyoruz. Bir arkadaşımız 

lllatuaların birinden k a r t o n 
do.ya a 1 m a t a ritmiş ; f i ati 
~llkaek ırörmütı sebebini sormuş. 
Aldıtı oevap rariptir ve iarip 
Oldutu kadar da teessüfe şayan
fbr. ı Evet; hat ;yükseldi. fakat 

Çorçilin makalesi 
İngiltere Akdeniz 
Habeş meselesinde İngiltere - İtalya .. 

Tıirk, Yunan donanmaları lngiliz donanmasını takviye 
edecek . 

-2-
lngiltere can çekişen 

devlet değildir 
Fakat ortada herşeyden ziya 

de manidar ve derin ehemmi· 
yeti olan 'l.ıir vaziyet var: ltal
yada 1a~ilterenin yuşıuı geçir
miş ve ölmek llzr~ olan bir 
devlet olduğu kanarıti iyice yer
leşmiştir. Günden gane bu te
lllkki kuvvet buluyur . Dahası 
var: İngiltere demokrasiye da
yanan kaııunu e~a3isinden dolayı 
zarn uğramış ve sulhperveliğlle 
bozulmuştur. lngilterenin mira
sına faşbt İtalya konacak, Ak
denizdeki lngilterenin ht'lkicn 
mevkiini ve yerlerini İtalya le· 
varns edecektir. 

Eğer bu zihniyet ltalyıının 
kat'i fikir ve kanuatl ise bu iki 
büyük devletin bir glln çarpış. 

malarının öntlnQ almaktan ümi
di kesmelidir. 

Hiçte hoş almıyan bu vazi
yet hava silalılarıoın lngişafı ve 
bunun harbdc kat'i rol oyıuya
ca.ğı anlaşılmış olmasile bir kat 
vahamet bulmuştur. 

lngiltercnin Akdenizde tulu-

;;y;palım, bu yükseliş kağ'ıt f ab 
rikasının açılmasından i l e r i .1 

geldi » demişler ..• Uasit düşür,c~le · 
rini de izah etoıişler: Kağıt fab
rikası açılınca Avrupadan mal 
gelmiyecckmiş, fabrikanın kağıt 

fiatı da yüksekmiş; bittabi bahalı 
aatacakmış. Şairin dedi~i gibi, 
hangi hatasını tashih edeiım. He
nüz fabrika <.tnamulatı piyasaya 
çıkmamıştır ki bu kırtasiyecinin, 
fiat hakkında malurnıılı olsun. Ba
kalım fabrika mamuliitı ne Iiatla 
satılaclktır. Fabrika her çeşit 

kiğ'ıt çıkartcak mıdır ? Gümruk 
kapıları kapan,cak mıdır; kapa
nırsa her turlü k.ağıdıı kapalı mı 

duracaktır ? Hangi gümrük tari
fe:ji kağıdın ithalını menedecekmiş. 

Bu dükkan sahibi ne zaman yuksek 
fiatla kağıt mubayaa etti ki böy
le bir sebeple elindeki kağıtları 

fazla fiatla satmak istiyor. Emi
niz ki dükkancı bunlaı ı düş\ln
medi, t~kik etmedi, Belki de om-
ründe gümrük tarife kanununu 
elıne bir kerre bıle almış de2ıldır. 
Yanılmıyorsam kağıt için tatbik 
edilmekte .,olan lenzılatlı tarife, 
şimdi değil, Q:ım fabrika.sının açıl

dıg ı zamanlarda kaldırılmı~lı. Kır
tası} ccı o zamatıdanberı nıçın fı

atla anı ytikseltmedi de şımdı bu 
ukrlaJııı yapıyor. Çurıkü bu gibi
ler menfaatle, i ıçin her vasıtadan 
iı;tifade ede fer. J:.Uerinc fırsat 

düşmesin bir kerre l 
Sururumuzu boyle lafların kır-

maması tazım amma, içinde kana
yan yaralara dokun~lcıugu zaman 
ansan, iradesine hakanı olamıyor; 

yüreği sızlayor. Her gün yiızler
ce yavruya kağıt, kale~ sattığına 
şüphemiz olmayan bu dukkancının 
her bir çocuğa ( a r t ı it m i 11 i 
kağıttan defter kullanacaksınız, ne 

tl size ) demesini nckadar 
mu u .. k h 
arzu ederdık. Gururu o şanan er 
ferd, iünlük hayatında o derece 
neş'e ve o dereoe .kuvvetle çalı · 
;§lr, Bu gururu okşayan her f erd 
de vatan ve millete o derece 

hizmet 6tmiş olur. • 
Hayrettin Ziya Taluy 

nabihne i için yalnız donnnma 
kılfi değildir. Donanma kuV\'etli 
bir hava donanma(ının himayP.
si altında bulunmadığı ve ha\'U 
hUclıınlarına karşı kafi derecede 
ınııhfuz harekat üslerine dayan
madığı takdirde çok bllyllk teh 
ilkeler kar~ısındu kalacaktır. lıı
giltere e ki e11niyetini bulması 
için yukarıda söylediğimiz ve
sqit ve tesisatı temin eylemesi 
için f evalllde gayret göstermek 
mecburiyetinde bulunuyor. 

Hallrnki Ingilterenin bu gibi 
hazırlıkları yeni endişelere ve 
ltalyanııı yanlı; istidlallerde bu
lunmasına sebeb olacaktır. Ne
ticede gerek Akdeniz mesele
sinde, gerek A vı·upanın umumi 
ahvalinde ltslyan politikası ken 
di bildiği yolda yurnyecektir. 

*** 
Akdenizde emniyet lazım 
Herşeyden evvel Akdeniz 

devletleri karşılıklı anlaşarak 

Akdeniz sulurıoı bertnrın fırlı
ııaJardan masun bulundurmalı

dırlar. Zaten Avrupauın kara
sında o kadar çok zorluk ve 
ihtlhlf vardıt ki bunlara yeni
leriıJin ilılve edilmesine vaziye
tin tahammülü yoktur. 

Benim fikrime göre Akdeniz 
bu sularda herhangi aHlka ve 
menfaati bulunan büyük ve kU 
çUk devletler i~·in serbest ve 
emin muvasala yolu olmalıdır. 
Uende hasıl olan intibaa göre 
M. Musolini de son nutkuuda 
bundan fuzla bir9ey i:stememiş
lir. Fakat ltalyada halk lngilte
reniıı Iıayaliyelini kaybetmiş ve 
azamet devri geçmiş ve zaman 
geçtikçe inhitat ve sukutu daha 
zıyade tebarüz eden bir devlet 
olduğunu hiç durmaksızın hll
kOınetinden i9ittlk~·e ah valin şa 
yanı arzu surette inkijaf eyle
mesine imkan bulunamaz. 

Uöyle bir hava içinde ltalya
nııı ihtırasları ile ingilterenin 
emniyetsızliği ve itiınedsıztıgı-
nın çarpışmaı:ı çaresiz olacaktır. 

ltalyadıı böyle tehlikeli te. 
lAkkilerin peyda olmasına pek
şaşılamaz. Çllnkü İtalyanlar, si· 
lı1tılan bıral:rnıakta lngilterenin 
gösterdigi gayrete ve örneğe, 
lııgıltere hllliOmetinin ııınteıecı -
did ve ıııyıf tavır ve hurekeli
ne, Brltaııya udal.uındaki sulb
perverlık prupu.caııdusına, Hiu
dıstandctki lugııl.t OtUL'ilesiııirı 
zilfu uğradıJımı, lııgilteredc 
gcnı;liğiu asker.ıık heve~ine l.ıa
kurak hakikate tevafuk etmiyeu 
istihraçlardıı buluuıııu~lardır. 

fakat bu teH\kb.ilerin dogru 
olmartığıı, ı ltulyanlar l'la şinıdı 
urılusarnr gerektir. ÇUukn bu 
tch1kki1eriu s:.ıilılc1 i bır nıtıayet 
bulmuştur. lngillere şimdi genış 
mikyasta silflhluuıyor lıı~lıtere
uin zenginliği, muesseseterinin 
sağlaııılığı, zengın membaları 
ve rabıtalrrı lngiıterenin kuv
veti yükselmesine yardım et
mektedir. 

... "' . 
lnziliz donanması çok 

kuvvetlidir 
logiıtereı.ıln donaumabl Av

aupaı ın ruklbsiz en muazzunı 

deniz kuvvetidir. .Uonaııwaya 

Antakyada vaziyet fenalaşıyor .. 
Tazyik, tedhiş siyaseti devam etmektedir ... 
Türklere karşı askeri kuvvetler toplanıyor ! 

Ankara 27 - Sancakta sükun henüz famarnile teessüs etmemiştir. Baıı mıntakalar
da seçime iştircik etmiyenler hakkında tazyık devam etmektedir. Bilhassa Antakyanın 
on bir nahiyesi içinde seçime iştirak etmigen Türklerin vaziyeti elimdir. Kemrik, Req· 
haniye şimalinde bazı mıntakalarda Türkleri tedhiş için askeri kuvvetler toplanmak· 
tadır. 

Donanmamız Yunan limanında .. 
Yunan gazetelerinin hararetli neşriyatlar1 

Ankara 27 Donanmamız yarrn sabah Yunamstunın Fa/er limanına varacaktır. 
Yunan gazeteleri donanmam zm Yunanıstanı ziyareti m·inasebetife hararetli yazılar 
yazmaktadırlar. 

sene1en seneye fazla tahsisat 
veriliyor. Yeni Alman donan 
ması Baltık denizinde kat'i ha 
kimlyeti haiz bulunsa bile tah
telbahirleri ınustesna olaruk 
logiliz donanması karşısında 
kut'l ehemmiyeti haiz olma~ı 
için baha birçok seneler geçe. 
cektir. 

önUmOzdeki dört beş sene 
zarfında ana vatan donanması 

muhakkak daha ziyade büyüye 
cektir. Bu itibarla Umumi Harb
den ev"elki vaziyet ve diğer 
<i tletlerin donanmalarile mu 
kııyese edilirse lngiıterenin bU 
gün o zamandan ve mevcud 
donanınalardan daha kuV\'elli 
olduğuna hükmetmek icab eder. 

1912 senesinde saffıharb 
zıhlılarını Akdenlzden geri çek-
meği ve bu sularda Fransa ile 
tabiyevi irtibatta bulunmak 
şartlyle bir saffıharb kruvazö
rn fılosu ile bir kruvazör 1ilo
uıası bulmuştum. Şimdi ise 
Ak.denizdeki saffıtıarb zırhlıla
rını geri almak ihtiyacında 

değiliz. 

Tahtelbahirlere kar~ı da mU
daf a vasıta ve Aletleri çoğalmış 
olduğundan bu tehlikenin ehem-. 
miyeti de kUçnlmllştllr. Akdenl
zin suları berrak olduğundan 

derine kadar görUnüyor. Şimal 
ve Manş denizlerinin bulanık 

ve karanlık Amakına nazaran 
Akdenizin suları tahtelbahirle~· 

için pek müsait değildir. Ortada 
yalnız hava tehlikesi kalıyor. 

Bu sahada azim masraflar ihti
yar ettik. Bunların nllmuueleri 
görlllmeye başlandı. 

••• 
lngilterenin Akdeniz 

müttefikleri 
Ltıkin şurasını da nazarı iti

bare almalıdır ki lngiltere Ak
denlzde yalnız de~ildir. Kuvvet
li ve değerli cıustları vardı ... 
A vrupadaki ah valin inkişafı İn
giltere ile Frıuı:::nya~ ı birbirine 
daha ziyade yakıula,ıyor. 

lııgillereııin Yunanistan ve 
Tilrkiye ile olan dostluk müna
sebetleri de malumdur. 

lspanyaki dalıilı lıarbın sonu 
ne olacağını kimse bilmez. 1''a
kat şurası muhakkaktır ki Ak-
denizdekl sulhu muhafazada 
cUmlesi alAkadr ve zengin mem· 
balara malik devletler her hal-
de birleşerek muhteşem bir 
zümre teşkil edeceklerdir. 

Temenni ederiz ki itimad ve 
büsnn niyete dayanan bu yeni 
mevzii m l s a k a ltalya da 
iştirak eoorek bu tarihi ımların 
her tllrlü engellerden ari ser
best mUaakalelere ve sakinane 
emniyete bir sunue olmasına 
far<üw etsla.• 

Londrada 
İtalya- İngiliz 
konuşma lan 

devam ediyor! 
Ankara 17 - Lordlar 

kamarasında ispanya hak
kında yapılan bir miizake 
kerede hükumet murahhası. 
lngilterenin ispanya işleri 
ne ademi müdahale siyase· 
tinde devam edeceğini gene-
ral Frankoyu tanımamakla 
beraber generalm kontrolü 
altında bulunan /spangol 
topraklarındaki lngiliz men
f aatlarını korumak içln o 
nunla gayri resmi tamasın 

muhafaza edildiğini söyle 
miştir. 

Yılbaşı Tayyare 
• piyangosu biletleri 

geldi 
937 Yılbaşı tay_r;are pi

yangosunun biletleri Hava 
kurumuna gelmiştir. 

Bu yılbaşında çok zengin 
ikramiye, m•ikaf atlar var
dır. Bilet adP.di 40 bin dir. 
isabet daha çoğaltılmıştır. 
500 bin, 200 bin, yüzMn
lik ikramiye ~ıe m•ika/atlar 
vardtr. 

Az, öz 

Avam ka
marasında 

• • 
ispanya işi 
konuşuluy'Jr 1 

Ankara 17 - Jtalganırı 

Londra elçisi lngiliz dış ba
kanile lngiliz - ltalgan galc
laşması hakkında uzun bir 
konuşma yapmıştır. Konuş. 
malar devam edecektir. 

1 O bin Mandalina 
Bu sene Zizaat numüne 

bahçesinden 10 bin dane iyi 

cıns mandalina satılmı,tır. 

irtihal 
Hopa gümrüğü manifesto memu 

ru divanı muhasebat mu rakiplerin. 
den Hayri Gürsu ile şehrimiz Zı
raat Bankası muamelat amiri Hazım 
Gürsuyun babaları Bay Ahmet 
Gürsu dün irtihal etmiş C.!nazesi 
buğün önleyin kalabalık bir cema-

atla zeytinlilcdelci evlerinden kaldı
rılarak namazı meydan camiinde 
kılındıkdan sonra yericuma kabris 
tanındaki ebedi medfenine tevdi 
edilmişdir . 

Erkanı ailesine beyanı taziyet 
eyleriz . 

Köy ve Mektep 
Köy çoçuklarını okutma yolunda sarfedllmesi lilzımgelen me

sai tarzuıı lıe1llz ltiyıki veçhile te~bit etmiş değiliz. Köy ve şehir 
halkı ara:- ı 1da hukuk b:ıkımındnu şüphesiz hiçbir fark yoktur. 
ararnızrla yalnız. ve yalnız muhit şartlnn ve çalışma tarzlarıdır ki 
d •ği-;ıiı'. Bu itibarla Köy mektebile şehir mektebi birbirinden 
farklıdır ve farklı olmalıdır: .,. ehir ÇO<'uğu ilk tahsilden sonra 
ortaya, Liseye ve belki ynkseğe duğrn uzanacak; köy çocuğu 
ilk t-ıh~ill ni bili rlr bilirmez kendi muhitinde daha şuurlu, daha 
verimli çalıımalara atılacaktır. 

Köy Mektebi, bUg11ııkü gibi nazari ve uçucu malumat ver
memeli, hele Köy çocuğunu muhitinden uzaklaşlıracak zemlnler 
hnnrlamamalıctır. mektebini bitiren köy çocuğu, Ornek adanı 
olarak muhi.ine intibak etmeli, öğrendiği ameli bilgileri tatbik 
lmktıolarını yine kendi ınuhiliode bulma'ıdır 1 

Köy çocuğu, muhitinde daha iyi i:;;leme~,. muhitini daha i~ l 
işlemek ve ışıldatmak i~ln okumalı:t•r, muhılınden ayrılmak ve 
uzaklaşmak için değil .. itiraf elmeliyiı ki, bugllnkü tahsil sistemi
miz köy ç..>euğuou, köyünde lşllyecek bir unsur yapamıyor .. 

Mesele, daha evvt 1 ve ziyade muallim meselesidir. Her şeyden 
önce bunu temine çalı;malıyız. Köy muallimi, yalnız köy çocu .. 
aunu.ı değil, kOylln de öğretmeni Olmalıdır ! 
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Sal/fa 2 

Sağhk 

Şeker hastahğı 
7 

Diabet dediğimiz şeker 
hastalığı. çok eski zaman· 
danberi bilinen bir rahat
sızlıktır. Buna müptela olan 
kimselerın açık ve biihassa 
susuzluktan şiko9et ettikle
rznı, zagıf ladıklarını, •ue 
açık renkte. idr11rında. hem 
de kanlarında fazla miktar . 
da (Glycose} ismi verilen, 
iizün şekeri vardır, 

Bu hastaltk, çok görüldıi 
ğıınderı ve hususi bir şegre 
malik olduğunden, öteden
beri lıekimlerin ?Je alimle 
rin dikkatini kendi üzerine 
çevirmiş. Fakat bu hasla'1-
ğa en çok alakayı celbeden 
hadise, 7 889 de Merinğ ve 
Minkovvski'nin hayvanlar 
üzerinde yaptıkları tecrübe 
ler olmuştur. 

Bu iki <ilim, köpeklerin 
pankreas dediğimiz 'fıe mi-

denin arkasında bvlunan 
bezini ( gudde ) çıkarınca. 
şeker hastalığının husule 
dığini görmuşlerdır, Bu su 
retle, vücudumuza gire.rz ve 
günlük na/ akamızm yarısı 

nı teşkil eden şeker ve şe
kere inkilab eden maddele
rin yakılması, veya kara 
ciğerde depo edilmiş. bu 
bezin kan verdiği bir if ra 
zm {hormon) sayeside husu
le geldiği meydana çıkmış
tir. 

Pankreas hormonları ol
mayınca, alınan şeker ve 
şekarli maddeler bolca ka 
na geçiyor,· bütıi.n ensicemiz 
şekerle doluyor,· kandaki 
fazla şeker idrarla da ha
rice çıkıyor. Böglue vücüt 
şekerin havi olduğu kadret
ten mahrum olu_gor,· ve di 
nbet dediğimiz hakiki şeker 
hastalığı meydana geliyor. 

Liikirı insanın hatırına 
şöyle bir düşünce gelebilir: 
Vücudumuzda ve ensicemiz
de şeker tavazzuunun ue 
zararı vardır? 

Şeker yenilirken lezzetli 
ve çok kıymetli bir gıdadır. 
Fakat 'l.Jiicudumuzda şekerın 
yakılacağına veya karaci
ğerde depo edileceğine, faz
la miktarda kanda ve ensi
Ce arasrnda dolaşması çok 
muzırdır. 

Bir de/a kan damar/arz. 
nı zamanla bozar, ve bun
ların lıasta olmaeını mucip 
olur. Sonra ensicenin has· 
talı/dara karşı mukaueme 
tini aza/tir. Böylece verem 
şiripençe ve bunci bcrzıer 
diğer hastalıkların kolnıJ
lıkla 1uhur elliği görülür. 
Vticudun her hangi bir ge
rinde bir çıban çıksa. bir 
. ııara lmsule gelse, bunun 
i9i olmasrna mani olur. 
Ensiccmizde mikropların 
yaşamasına ve üremesine 
!/ardım eder. 

Meşhur bir Avrupa alimi
nin çok kıymetli bir sözü 
•uardır: Yediğimiz şekerli 
ve tatlı yemekler, vücut için 
birer zehirden başka bir şey 
değildir. ,, Bu iddiada ifrat 
mevcut olmakla beraber, şe
ker hastalığına müptela bir 
ş~hıs içi~, tamamile doğru 
~oylennıış bir fikirdir. 

- Arkası var -
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Bulgarlar aslen Türk 
müdürler, lav mı ? 

Bu mesele Bulgar gazetelerinde 
hararetli münakaşalara sebeb oldu 

Sof ya (.\kşam) - So:ı. gün· 
lerde Bulğar gazetelen ıdt>. Bul
garlnrm menşelerinin 'I' U r k 
ol•Jp olmadığma deir mnnaka
şnlar yaJfılmuktndır. 

Mir gazete:>inde Dr. l\liyalPl', 
Bulgarların, Tnrk o!duklıırtoı 

iddiıt ederek bu naznriyeyi ka 
hul eden birçok i\limler bulun
duğunu kaydetmektdir. 

Ge\:ende Dr. G~nço Tseııof 
"'dulgarlımn nıiliyeti m Unaka5a
ları,. baş!akh bir kitap neşret

mişti. Bu kitapta Bulgarların 
vaktiie Skiti'lerin ayrıldığı kol
lardıuı geti, dıtki, got ve hUn'
lerden olduklarını söylQyor, bu 
grupların sltlvyan olduğunu, 

binaenaleyh Uulgarların da 
slAvyırn olduklarını kaydediyor
du. Ik Miyııtef bu kitabı tea. 
kid ederey diyor ki: 

•GürUIUyür ki Tsenor. Bul
gaı'ltırın dedeleri hakkında bize 
malllnıat veren kayuakları çnk 
feıııı halde tehir etmektedir. 
t.im bu~nn, es'd ı;ulgar tarihi 
al.lkdar eden meseleleri tesbit 
el ııi;;tlr. 

Hüıılcr ve eski BulJıırlar 

'l'UrktUrler,• 
Bulgari rııı Tilrk oluklarına 

itiraz eden ihtivat general A. D 
mustukor, Zarya ğazetesiııde 

Dr. Miyatefe şöyle cevap veri
yoı: 

Zlararski'nin tarihini ben ve 
hepimiz oknduk. Fakat bu tarih 
beni, 'l'Urk oldull'umuza ve Av· 
rupa)'a yedinci asırda geldiği

mlıe dair ikna edememi5tir. 
Zlıttarski şöyle başlıyor: 

ilk Bulgar tarihinin ba~lan
ğıcı, Hun-nu- hunn narrı ?da 
maltlm olau orta Asya Tark 
milletleri taridinde aramalıyız .. 
ÇUnkü, ekseriya, BulJar ismi 
kurunu vu ~ta alimleri ara -ıoda 
Huou ismlle karı~mrktadır. 

Etnik noktai nazardan Hun -mı 
ve Hun hakkırıda 4 naz·ıriye 
mecuttur: Mongol, Türk, Fin 
ve Şlllyyan nazuiyelerı. 

S0ruyorum: Duğruluğu iddia 
edilen dört nazariye mevcut 
ise o halde menşelmlzin Türk 
olduğunu gösteren nazariye 
M>at edilmiş midir? 

Eski Culgarların yurtlııı ııçiıı 
biz şunları biliyoruz: 

1 - G Jt tıırihçi:si Yordu na 
güre, Kara deniz sahillerinde 
Bulgar yurtlaı ı vardir. 

2 - Trakya, yahut Makedon
ya ve aşagı .Mizlya'da yalnız 

Bulgar yaş:ımı : tır. 
3 - Anastasly, harbettiği 3ııl

garların ba~ında bulunan Vita· 
llyan'u karşı Marmaradan Kıtrn · 

deniz kadar uzayan surleri Lışa 
ettirmiş lir. 

4 - Bi1.ansın hudutlnrı dahi
linde bir Bulgaristan eyaleti de 
mevcuttur. 

5 - 189:> te Konrad Miller 
tarafından neşredilen bir harita
da J\llziya denilen mı ıtakndıt 

.:ulıaristan diye gösterilnıi~tir. 

Bunlar da gösteriyor ki, Bul
garistan lşperih zamanından çok 
evvel 'l'unauın cenubunda da 
mevcutmuş. 

Dr . . Miyatef, men~eimizin tes· 
bilinde lisanın da nazarı itibara 
ah 1ma5ı i~tiyor. Eski Jisanımı. 

zın menşei hakkında da ilıtililf 
vardır. Fakat bunun, TUrk lisa
nı olduğu isbat edilmedi! 

Zlataski'uin tarihinde Bulgar. 
larla, HUnler, Hunogundur, Kot. 
ragl, Utlgrevi'lerln arasında kes
kin bir hudut çizilemedL Bila
kis Bulharlar, Hun olan Un"U· I:>. 
durların şark kolunun ahfadı 
olarak gösterildiler. 

Şişmanof'a göre, Bulgarlar, 
Volga nehri boylıırıadan gelmiş 
ler ve bu sebeple Bulgarlara 

Volgnr, yımlı~lıkla Bulgar den· 
mi •• tir. 

Fakat bu rtoğru değildir. Çno 
kU Volga nehrine eskiden Atel 
dı:>rlermi~. 

He:smerı kabul edilen fikre 
ve ~imdi de Bulgar mekteple
rinde okunduğııııu göre i ·e. ls
peı ih Bulgarları tii9 s~nesiııde 
Volgu tarutlarıııdıın gelmişler. 
'l'uıınyı l{eçerek 7 kadar slnv 
kıı lı ileleri nin yerlerin in istirdud 
ederek ilk I>ulgar eevletini kur 
ın u:;ılardır. 

Mustakof'a göre, bu da doğ
ru değilr1ir. Çnnk!l Bulgarlar. 
d.tha 4 llncil asmi.ı Tunanııı CP 

nubundn ynşanıı5lnrdır. 
General Mustakof, Bulgar is· 

minin nereden geldiğinin izah 
edilmesini isliyor, ve bugiln de 
birç'Jk i\limler 'l'ilrK göç~nıenleri 
oldugumuıu ve hDkOıudarları

nııza da Han deniliğini iddia e· 
diyorlar. Buna k:tr~ ı Bu !gar İS· 

nıi ııi.ı nereden gcldiğiniııin iza
hı 1'\1rndır. ))iyor. 

Komşu Rusyada 

Şehi. c"lik 

Türkmenistanda 
hükümet 
merkezi 

Türkmenistan Sovget Cüm· 
hurigeti halk komiserleri 
meclisi. Türkmenistan hü
kumet merkezi olan Aşka
bad'ın on yıl iizerine tak 
sım edilmiş imar planını 
tasvib eylemiştir. 

Bu planda yazılı işlerin 
yapılmasından sonra, Aşka 
had bir çiçek ve yeşillik 
bahçesi halini .:ılacaktır. Ka
edi len plan, çocuklara bil
hassa ehemmiyet vermekte 
dir,· bu on yıl içinde çocuk
lar için şehirde 7 05 çucuk 
yuvası, 44 mektep. 3 sana 
toryom. 7 tiyatro, 2 sinema 
t'e 1 kütüphane yapılacak · 
tir. 

Şehrin meskun kısmı, en 
düsteriel kısımdan geniş bir 
yeşillik mıntakası ile ay
rılacaktır ve meskun kuım 
end1istriel mintakasının za 
rarlarından tamamen masun 
kalacaktır. Şehir dalıilir.de 
geniş uranlar açılacak ve 3 
tane de briyük kültür parkı 
ve istirahat bahçesi tarh 
edilecektir. 

Şehrin su ihtiyacı da bil 
hııssa nazarı dik.kata alın
mıştır. Bu on yıl sonunda 
şehrin ·suyu 6 misli fazla 
!aşacaktır. 

Aşkabad'da bu müddet 
zarfında yapılacak yeni in 
şaat ise. 1 O milyon metre 
mük 'ahını tecavuz eyliye
cektir. 

Kültür 

Moskovada tiyatro ve 
sinemalar 

Moskovada bugün 27 ti · 
gatro ve 45 sinema vardtr. 
Bir günde Moskovada ti 
yalroga gidenlerin vasati 

miktarı 16.754. sint:maga 
gidenlerin de 107.l!S'tir. 

T. A. 

Çocuk Hikôyesi 

Bahçevamn teşekkürü 
1ııgilfar.edcn ı;c,·ircn: 

Hayrettln Ziya 
- 2 -

- Bu bayla e1.1velr.e lıiç 
konuşmamış mıydın ? 

Hayır baba. Onu düne 
kadar hiç görmemiştim. 

- Çok iyi bir adam ol
duğu yüzünden okunuyor. 
Hem de tatlı. güzel bir a 
dam. inan bana ki sahiden 
kibar. 

- Hem de hiç kibirli de 
ğil. Sepetimi kendisi aldı 

ve arabasına koydu Konu 
şurken de okadar mrişfik ki. 
Baba onun iyi bir adam ol
duğuna eminim. Fakirlere 
~arşı nekadar da merha 
netli, .. 

B .r zaman geç'i. A.ı• a 1, 

yaptığı iyiliği sona vardır
mak isteyenlerdendi. Arzu 
sunun temamen yerine geti· 
rilip getirilmediğini. zaııal-
11 çocuğun hergünkü ağır 
'fıazif eden kurtulmuş olup 
olmadığını anlamak. emın 

olmak istedi. Ve bir gzin 
tam zamanında, zavallı Tu 
!Una evııelce rastlamış ol
duğu ve onu yükten kurtar 
dığı yere. arabasını sürtliir
du. 

Ona gine ra:,ffadı. Ama 
bu sefer çocuk eşeğinin yu. 
nrnda. neşe içinde koşuyor 
du; yüzii sıhhat ve se1.1İnçle 
parlayordu. Islıkla şen bir 
türkü söylemekteydi. 

Çocuk, velinimetini hemen 
tanıdı; şapkasını çıkardı ve 
yaşına gô"re basit bir tavır
la ve kuvvetle : 

- Ne iyi,· sizi gördüm. 
dedi, babam dediklerinizin 
hepsini yaptı. Size teşekkür 
/er ederim. Artık meyva ve 
sebzeleri yorulmadan alıp 
gô"türüyorum. Şimdi biiyü
yecğim ve kuvvet leneceğim. 
isminizi öğrenmeği okadar 
istiyorum ki ? 

- Neden gavrum ? 
- Rica ederim efendim 

Küçük kardeşlerim ve ben 
akş•m sabah dua ederiz Is 
minizin ne olduğunu bir ker
re iı"ğrenseydik bize yapmış 
olduğunuz iyilikten dolayı 
sızı müka/ at/andırmasını 
Al/ahtan dilerdik. 

Bay Aycan cevap verdi : 
- Pek ala, Sarı Çizmeli 

Af ehnıet diye bir isim ta
karsanız yanılmış olmazsınız 
Belki uzun zaman sizi göre 
migeceğim. Hayvanınıza gi
yecek alabilmek için işfe 
size bir tane daha beş li
ralık. 

Arabayı sürdtirttü ve Tu
ranın bakışlarından kayb
oldu gitti. 

Kiiçiik çocuk eve dönün
ce zenginin yeni lüt/ünii ba
basına sevinçle gö"sterdi . 
kibar adamın ona rre kadar 
mtişfik davrandığını söyledi 
ve ona Sarı Çizmeli Mehmft 
diyebileceklerini de ihive etti. 

- Sarı ğizmeli Mehmet 
mi? Bu ela ne demek 1 

Bu sualı bir çok kerre 
kendi kendilerine sordular. 

Biri: 
- Böyle değerli lütü/lar. 

da bulunduğuna bakılırsa 
çok zengin olmalı. dedi. 

Diğeri atıldı : 
- Evet. Yorulmuş bir ço

cuğu gifrüp onunla al<ika 

dar olmasına ve hele sebze 
dolu sepeti güzel arabasına 
alm ısrna bakılırsa hem de 
çok iyi bir adam olmalı. 

Turan : 
Bize ljaptığı bu iyili· 

ıe bPn ne ile mukabele e 
le:ıim ? di_qe ilcive etti. 
Ş ,rııdi Turamrı kalbinin 

•ı usl 1n dilPği lıu idi. Ak 
rıdon hemen I emen lıiç çık
noııa" hıı lJ<ıboncı,ua ş ·ik

·ı nla mu/wbele elmeği ciddi 
,/,,, k isfiııorclu. nnu f , k
rar b11/111;:.k İç;n d iş•ine 'dl 
liği h<'f çareye baş 1•ur ·u. 
İ"-i kPre rnstlamak şeıefine 
nail olduğu yerden giden bir 
araba gö'rmek ümidiyle et
rnfrna lıeı;ecanla hakmod11n 
ıt" c i w l·ı N · frıııJ, ? 
Velinimetini ne gö ·ehiliyor, 
ne de orıdan bir haber ala 
bi li.l!ordu. 

Seneler geçi i ve kiiçücük 
zapf Turan. bli.'1 üdü; güç
lü kuı•velli bir genç oldu. 
Şikranlar n • ifade etmek 
arzusu kalbinde eskisi gibi 
ltu uvetle yaşıyordu. 

• • 
* Se!..iz sene geçti. Bay Ay-

can, bu tarihte iki güzel 
çocuğun babasıydı. Çocuk 
lar, sınıfta zaptedilemiye 
cek kadar küçük yaşta ol
dukları için vakitleri ekse
riyetle evlerinin güzel bah 
çelerinde geçerdi. /kisini de 
oyalıgacak güzel oyuncak
lar vardı. Agten altı yaşın
da, kardeşi Giiner ondan 
bir yaş küçüktü. /kisi de 
kendilerine giif e birer kü 
ç11k bahçeye sahip olmaktan 
büyük bir zevk duyuyorlar
dı. Çiçeklerin cinsini uzak 
fan seçmeği, az zaman son· 
ra faprak parçalarına ot di
kerek süs/emeği ô'ğrendiler. 

Bahçevanlardan Somer, 
daimi surette bu şakacıktan 
bahçelerde uğraşır dururdu. 
Bu bahçevan, on dokuz yaş 
farında kadardı ve bay Ay
canın hizmetine iki üç sene 
için girmişti. Her nekadar 
evde çocukları herkes sevi
gordigse de hiç bir hizmetçi 
onlara bu genç kadar sev 
gi g(jstermigordu. Somer, 
işinden arta kalan vakıtle
rini hep onlara ayırır, hah 
çelerinin ihmal edilmemesine 
dikkatini sarf ederdi. 

Aytenin küçük bahçesin 
deki işlere bakmak vazife
si oldukça kolaydı. Çünkü 
bu kızcağız, muhtelif ntbat
ların tomurcµk/arınınyavaş 
yavaş açmalarını, yaprak-
ların filizlenmesini sabırla 
bekleyecek kadar akıllıydı. 
Fakat Güner. kendi nebat 
Zarının istediği kadar çabuk 
açılmadığı için sabırsız/anı 

yordu. Ekseriya Somer, onun 
için bütün dikkatini sarf 
ederek tohum ektiği. yahut 
nebat kökleri dikdiği halde 
bütün emeklerinin birden 
boşa gidiverdiğini görüyor-
du. Çünkü aradan bir iki 
gün geçdikten sonra, bügü-
meğe başlamış olduklarını 
anlamak isteyen Güner, kök
leri ve tohumları çıkarı
ver igordu. 

. Arkqsı var • 
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ANKARA 
Türkiye'deki yeni 
oluşun bir izahı 

c ~ 

Yazan : 
Norbert Von Bischoff 

Avusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 83 J 
H:ldise, umulduğundan çok 

daha mühim ve ağırdı. Ingiliz 
idaresi altında bulunan mntte• 
tiklerin eline dilşüldUğil takdir. 
de, Türk milletiui daha nelerin 
beklemekte olduğu, TUrk mille· 
tine bu suretle açıkça göste· 
rilmiş oldu. Artık padişah po
litikasının bu milleli merelere 
götllrdllğU anlaşılmıştı. Artık 

sahit olmuştu ki, memleketin 
lstanbul'dan idare edilmesine 
imkan k.almdmı~tır. Çünkü İs· 
tanbul'da mUstakil bir bOkümet 
değil. düşman süng1Herlnin teh
didi sı i ıct ı bulunan bir padl· 
şah \'c bir .rnhhe vardır. 

.Eger k~udt haysiyet ve va· 
zif eleri hakkı.ıda padişahın 

ufak bir idrak hisşesi olsaydı. 

yabılan şeyi şiddetle protesto 
edecek ve birçok mebuslar gilıi 
İngiliz karakollarının arasandall 
sıyralaruk. Anadolunun hürriyet 
ve istik.lal yollarını Mustafa 
Kemal'e do!2ru tutamadığı tak· 
dirde, kendisini ve bükümetinl 

gidip harp esiri olarak inQ"iliı· 

lere teslim edecekti. 
Padişah, böyle bir şey yap· 

madı. Mütareke şartlarına do· 
kunulduğunu ileri sUrerek os· 
tilnkörU bir protestoyu kllfi 
gördü. Ve i<;inden, sevindi, çuo· 
kll artık taliliıler, 'I'Urkiye 
işlerine karşı iyiden iyiye an· 
gaje olmuşlardı. Herhanğl bir 
milli isyana karşı koyacakları, 

artık tabii idi. Ve bUtUn bun· 
larla, kendisini yani padişalll 

korumak i tiyorlardı. lşte, pa 
dişabın kurbağa görilşU, on• 
bunları gösterıyordu. Şimdiye 

kadar istediği ve teminine ça· 
lıştığı da bundan ibaretti. Artı"
büyük koruyucu, gemilerı, toP" 
ları ve siingüleri ile ortaya 

çıkmıştı. Şimdi artık bu bUyU1' 
koruyucuya isbat atmek kalı· 
yordu ki, padişah kendiı;inlil 
sadık bir bendesi ve mUtte!iki· 
dir ve Anactolu,daki asi millete 
karşı mücadele etmeğe elhıdell 
geldiği kadu iştirake amsdedit· 

Hemen Damad Ferıd tekrıtt 

Sadrazam tayın edildi ve bit 
fetva ile Mustafa Kemal dill 
dUşmanı ilıln edildi. Evet hatlf1 
idama mahkılm edildi. Ve "'J{U· 

vayi inzibatiye,, ada altında Ail' 

karalı asıyi tenki,e memur bit 
ordu teşkU edildi. 

1920 de kararlaşan " Milli 
Misak,, milletin en bllyük kıs· 

mının iradesine dayanıyordu· 

Padişad ise bu misak lle alA· 
kadar her turlü milli hareket 
ile mücadeleye girişmiş bulu· 

nuyurdu. Fakat bu mUcadele 
çok hazin bir netice vermekteıı 
bir adım öte gidemedi. 

''Kuvyi inzibatiye,. ilk karşı· 
laı;;mada eriyerek Mustara Ke· 
mal'i mahktlm eden fetva hiç 
bir iymnnı sarsmağa muva!ta1' 
olamadı. 

Mustara kemal ı~~in ise, artı1' 
son kozu oynamak. sırası gel· 
mişti. Padiıah dUşman sarıarıo• 
geçmişti. Bununla Türk mtııe· 
tinin düşmanı olınuitu. Padtşa· 

hın ortadan k\lkması lazınıd1 

Ortadan kalkacağı gün, rur1' 
milletinin kendi haklarını geri 
alacağı gUndU. Fakat bunuıı 
henüz sırası gelmemişti. Nazsrl 
bir beyanname, sarsıntılar ys· 
pabilirdi. Türk mllleti henO
her şeyi bütün açıklığı ile gl>-
remiyordu. 

Hadiselerle insanların oıguıı· 
laşmıısını tutulan yolda sonuo• 
kadar yllrUmesini temin etrııe1' 
ıazımdı, 

• Arkası var • 
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~ ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

Üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Emekli zabitanın 
nazar1 dikkatine 
Askerlik şubesi reisli
ğinden : 

Askerlik şubelerinde 
istihdam edilmek üzere 
emekli yüzbaşı ve bin
başıların ve Kars müs
tahkem mevki an barın
da çalışmağa istekli su
bayların şubeye ınura-
caa tları. 2 - 3 

ilan 
Tapu nıOdllriyetinden: 

Şarkan Hamza oğlu Emine 
fındıklığı şimulen Hamza oğul

ları Usman ve Hüseyin ve ı).li 

tarlaları garben Hamza oğlu Os
man fındıklığı ve kı~ınen liııuı

zu oğlu J lusan tarlası cerıuben 

yine Hınnzu oğ'lu Hasan tarlası 

ile nıuhclut: Turludan mütehav
vil frnclıklık. 

1 dönüm. 

Yuknrida lludut ve evsafı ya. 

-------~, ----------------------; ıılı !'ıııdıklık l>ihl senet olarak 

1 

Yoınruııın hara köyOııden Hııın· 

Kapah zarfla odun eksiltmesi 

Askeri satınalma komisyonundan : 

1 -Trabzon kıtaatı ihtiyacı İçin ( 830000) sekiz 
yüz otuzbin kilo odun alınacaktır. Tahmin bedeli 
( 9337 ) dokuz bin üç yüz otuz yedi lira ( 50 ) 
elli kuruştur. 

2 - Şartnamesi 
nunda kanunun 
alınabilir. 

hergün satınalma 
beşinci maddesi 

komisyo
mucibince 

3 - Eksiltme 30-11-936 Pazartesi günü saat 
15 de Trabzon kalesindeki Garnizon binasında 
satınalır a komisyonunda yapılacaktır. • 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat ( 700 ) yedi yüz lira 

( 31 ) otuz bir kuruş ( 25) yirmi beş santimdir. 

6 - Teklif mektubları 30- 11 - 936 Pazartesi 
günü saat 14 de kadar satınalma komisyon 

reisliğine verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra 

mektuplar kabul edilmez. 

7 - Şartname isteniJen vesikalar muvakkat 

teminatın konulduğu zarf içerisine konulmuş 
olacaktır. 13- 19- 23 - 28 

zıt Oğlu Osman kızı Ayşenin 

malı olup 311 senesinde işbu 

fındıklığı Hamza oğlu H:ısaıı bi-

ııi l Iasaııa 2-! liraya satarnk ulll
kasını kesrııi~ ve llasanın da 
vdatile vereselerirıe intikal cy
lı::dlğimlen bu kerre lıu verese· 
ler tanıfındurı mezkl1r fındı,dıgı 

senı::h;iı. tasarruf:.ıllaıı namlarına 

intikalen tapuya buğlunınasını 

talep eylediklerinden mezkur 
fındıklık Uzerinde lıaşka bir 

kimsenin ayni hıık iddiası olan
lur varsa vesikalarım tapu doi· 
resine getirmeleri veyahut 13. 

K. evvel 93G gimü snut 13 14 
de mahalline gelecek ul:ııı ıııe

munı müracaat eylemeleri Bıln 
olunur. 

Kızı laya 
Yardım 

Edelim! 
Kızıla ya 

Üye 

yazılalım 

Gayrimenkul satı$ artırması 
mahallesi Sokağı Ne' "i Met.M. N.N. R.E. Kıv.Mu. Cinsi 
Ayafilbo AyafilbG Arsa 80 274 14 fi O mllbadiI 

100 269 • 7 75 " " " " 
" 

,, Harap Ev 200 28U .fö 200 
" 

" Amir oğlu Arsa 80 20U 20 40 . Hus ,, ,, Harap Ev 25 202 G 25 nınbadil 
., ı ilis ogln Arsa 50 188 ~ 25 

" " 
Telli tabya Ansa 40 1G9 2 20 ,, 

,, kara kaş Üstte bir 50 2Gl 8 50 n 
çikmazı oda altta 

bir oda 

" 
çömlekçi 100 metre 

murabbaı 

135 2'>-l .,,;. ao Ermeni 

arsanın 8G4 
sebimde 314 

sehmi 
iskender paşa Fabrika Fabrika Arsa~ı 484 2 350 Rus 
Kemerkaza Adamcı o. Harap .Ev 119 8 75 mübadil 
Es vak Sıra mağazalar mağaza 231 HH 1600 Ermeni 
yeni mahalle n..erdivenh Arsa 4GO 47 26 460 

" yenicumaizir yenicuma Harap Ev 107 48 50 mllbadil 
Tekke Scrhoş oğlu Arsa 170 2819 37.39 85 Ermeni 

Defterdarhktan • • 
Yukarda evsafı yazılı gayriınenkuhltın mülkiyetleri pe:;dn para ile satılmak Uzre artırmaya çıka

rılmı~tır. Talip olanların yllzde 7,5 dipozitolariyle birlikte 7 - 12 936 pazartesi gUntı saat 14 de 
flefterdarlıta toplanacak komisyona ınl\racaatları. 25 28 1 '4 

~ah ~ ah 
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TEKAMUL 
GÜZELLİK MUSİKİ 
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VE TEKNİÖİN 
SON HARİKASI 
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Trabzon ve Havalisi • M. NLJRI' AYDIN ~ 
S atı ş D e p o s u • ( KabaOğlu ) 

Kunduracılar caddesi N. 86 

~\.XP \!(p ~ '-'P ~'-XP ~ \.'\PJJ 
l· ıa-n san fındı'dıoı ve yı>l ('Clluben S18 senesinde vefatile vera-;t'İ 

Hamza oğlu Ihsan tarla~ı ile evlatları Ayşe ve Emine ve Ha
m,ılıdut: I· ıncliklık li.ı:erlnde bir fiıoyi terkedip bunlardan Ay~e Tapu mUct!lrlUğUnden: 

~arkan zazul oğlu Eminden 
naklen yazıcı oğlu Hasan ve 
Mehmet tarlası ~imalen ırmak 
garlıen tarikiam cenuben zor 
kaya ile mahdut: Çalılık. 
6 dönüm. 2 8 yoklama no .8 5 

!;)arkan Tiryaki oğlu Osmanın 
vereseleri fındıklığı gurlıen ha
fıl Ali veres si fıııdıkhf:{ı şima
len kilise vakfı fındıklığı cenu· 
ben ırmak ile mahdut: fındıklık. 
4 dönUın senetsiz 

Şarkan Hamza oğlu Hasan 
fındı'klığı şinıalen yine Hamza 
oğlu Hasan fındıklığı gnrben ır 
mak ve hendek cenuberı ırmak 
ile mahdut: fındıklık. 
1 dönnm 2 evlek senetsiz 

Hane altı mevkiinde: Şarkan 
Hamza Oğlu Hasan hanesi şiına
len tarik cenuben hrara kıimil 
oğlu Mehmet fındıklı~ı ile mah
dut: F'ındıklık ve üzerinde iki 
hdne lıir serander. 
1 dönüm. senetsiz 

Hane cn•arı mevkiinde: Şar

kan ve şimalen Unmzn oğlu Ha· 

bap hane. ve Emine hisselerini 313 sene-
1 dönrıın. seııel~iz sinde 10 nar liradan 20 liraya 

Hamza oğlu Aliye haricen sata· 
rak all\kalanaı kesmiş sldukları 
ve Jhmza oğlu Alinin de 319 
senesinde vefalile karısı miaeş 
ve evlı1tları Yusuf ve İbrahim 
ve Ayşe ve Osman ve Hilseyin 
ve Aliyi terk sonra İbrahimin 
321 senesinde karısıı ve çocuk
suz <Herek validesi Mineş ve 
kardeşleri Ayşe ve Osman ve 
Hüseyin ve Ali ve Yusuf sonra 
Yusufun 339 senesiade ölerek 
validesi Mineş \'e kardeşleri 
Ayşe ve Osman ve Hüseyin ve 
Ali ve oğlu Rafete munhasır 
olduğundan meıkQr gayrimeıı-

Şarkan Hnnmı oğlu Osman 
km Emine fı'ldıklıgı şimalen ır 
ınak garbeıı tarik cenuben Ham
za oğlu Hasan fındıklığı - ile 
mahdut: Tarla. 
B duuonı 1 evlek senebiz 

Şarkan Hamza oğlu Osman 
fındıklığı garben s >lnl~ Oğlu Jla. 
fize fındıklığı ,.ilulen yol csııu 
ben ırmak ile mahdut: Fındıklık. 
2 evlek senetsiz 

Şarkan Hıımz ı oğlu Hasan 
tarla ı garbQLl yazıcı oğlu fı'1· 
dıklığı şlmalen küy merası ce-
nuben tari ~ ile ıurıhdal: Tarla
d.ıu ınlllehuvvil fındıklık. 
2 dönUm. SenP.t!.f~ 

Yukarıda hud\ıt ve- f'V nfı 
gö terilen gayri menl·uller sc 
netli ve senetsiz olarak Yomı·.ı 
ııın bura köyUııden l lnmza oğul-
lurınd:ın Hllsoyin oğlu Osmrm 
ve Ali ve Hasan blnl Hüseyia 
nnnılarındıı kyıtlı olup Osmnnın 

kullcria ·namlarına intikrıl mua. 
melesi yapılmasını talep eyle
dlklerim:len bu yerlere ayni bir 
hak iddiasında bulunanlar varsa 
vesikalarını 15 gUn zarfı ıda ta
pu dairesine ınuracaatları \'e ya 
but 13 K ev\·el 937 pazar gnnn 
saat 11 de mahalline ğelecek 
memua muracantları ilan olunur. 
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Gayrimenkul satış artırma ilanı Bina, mağaza icar artırması 

Vilayet daimi encümeninden : Borçlunun ısım ve Senet G.ıyri me·ıkulun Tupu sennlinin 
şöhreti No. Köyü Cinsi Dönümü No. Tarilıi 

Hususi Muhasebenin malı olan meydanda 
Gazaz hanı çıkmazındaki 3 No.lu bina ile altın
daki ınağazanın bedeli sabikı olan 80 lira üze·· 

--Fmir Ahmet oğulları Malı- 739 Samaruksaisağ ı r F ndıklık 
n•ut ve Mustafa 

" 

3 8 Teşrinisani 933 
3 9 

1836 80 metre mu. 78 Nisan 934 

Boran oğullarından Ahmedin 752 
oğulları Hüseyin ve Raif 
ve aynı köyden Buran oğlu 
Hurşidin oğlu Mehmet. 

Nalbant oğlu Ali Rıza zev- 690 
ce-:i 'l'e Molla oğlu Mahmut 
kızı Kaniye ve Mehmet 
Reşat ve kızı Fatma ve 
Sabahat. 

{at r oğlu Saffet kerimesi 532 
Zehra. 

.. 

.. 
" .. 
,, 

.. 

.. 

.. 
Samaruksaisagır 

,, 
Hospalavrak 

.. 
,, 
,, 

.. 
Kor gen 

.. 
Tarla 
Frndıklık 

,, 

" .. 
Tarla 

,, 
Fındıklık 

,, 

Tarla 
Fın !ık/ık 

,, 
Tarla 
Fındıklık 

" 

Selim oğlu Mehmet ve oğul- 711 Kala/ka iskenderli . Tarla 
!arı Hasan ve Osman ve .. " 
Miirteza ve Remzi. ,, Ftndıklık 

" 
Tarla 

,, ,, 
,, .. 
.. Fındddık 
,, ,, 
,, Turla 
.. Fındıklık 
,, ,, 

.. Tarla 

.. " .. ., 
,, Fındıklık 

.. ,, 

lskender namı diğeri Bekar 533 Kalafka hatipli .. 
oğlu Ali, Hasan, Zehra ve .. Tarla 
Fatma. ,, ,, 

.. Fındıklık 

Çakır oğlu Ömer. Kcr.ı A 'i 621 /stili Çalılık 

oğlu Kazım. .. Tarla 
,, ,, 

Zül mera .. Hekim oğlu Hasan bini 537 
Derviş. 

Trabzon Ziraat bankası şubesinden : 

1836 80 
2755 25 
1836-80 

" 
700-13 

-

.. 
300-7 

.. 
11 
18 
18 
16 
8 

15 
2 

29 
25 

1 
2 
2 
2 
3 
3 
5 
3 
4 
2 
2 
ıı 

2 
3 
4 
8 
7 

10 
4 
2 

4 
40 
5 
4 

" 79 " 
" 80 .. 
" 81 .. 
.. 82 .. 

62 Mart "927 
59 ,, 
61 • 
63 
51 Haziran 926 
76 Nisan 927 
75 .. 

131 Temmuz 933 
133 " 
127 ,, 
7J2 .. 
726 .. 
714 Magis 932 

39 12 Kanunusani 929 
51 " 
55 " 
52 " 

40-41 
53 

44 47 

" 
,, 

" 
7-60 Mart 341 
9-62 ,, 

45-46 Nisan 307 
12-14 Teşrinisani 307 
10 63 Mart 341 Nisan 341 
11 64 Nisan 341 Mart 341 
8. 61 Mart 341 

56 Kanunisani 929 
57 " 

117 Şubat 341 
718 " 
119 ,, 
116 ,, 
159 25 Eylül 930 
155 ,, 
149 ,, 

61 Ey/al 931 

rinden bir senelik kirası 2-12-936 tarihine çatan 
Çarşamba günü saat 14 de ihale edilmek üzere 
arttırmaya konuldu. Muvakkat teminatı 6 liradır. 

İsteklilerin Vilayet Daimi Encümenine mura-
caatları ilan olunur. 13-18-23-28 

Nefis Börek ve Kadayıf 
Şen s oteJi kar~Bında açtığı dükanda meşhur 

Poğa çacı Şaban Karaköy Poğaça ve Böreği 
a. c rmda Börek ve Poğaça ile Kadayıf yapma
ya ba~lamıştır. Az zamanda çok rağbet görmüş-
tür. Tav Sİ} e ederiz. 3 • 3 

::c 
CD 
3 

Yukarıda isimleri yazılı borçlular borçlarını ödemediklerinden hiıalarmda yazılı ipotekli gflyri menkulleri kırkbeş 
gün müddetle ve açık artı m z suretile satışa çıkarılmıştır. Muvakkat ihaleleri 11-1-937 Pazartesi giinii saat 9 da I: 
bankamızda yapdacaktLr. Alıcıları olanların y ·iz de yedi buçuk pty akçe/erile bankamıza müracaatları ila olunur. ~ 

._. . . . . "~' --: :J, lllBIUDI .:: ... ~). -· ..... &ı ~ 

VENÔVOIL, 
Basımev· i 

Yeni temiz ve çeşitli huru-
1 alile, Defter,Fatura,Çek,Bono, 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh

~ fıra, Kartvizit Vesaire gibi bütün 
matbaa işlerini 
En temiz. en ucuz bir 

· surette yapar .. 
Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda 

~~~~~~~~~:lıw 

SİHİRKAR BEYİN .... . 
SIHIRKAR GÖZ .... . 

SİHİRKAR MUSiKi ..... 
Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 

Kıralı R 
Olan... • 

• 

• 
A. 

Makinalarında 
bulacaksınız. 

-- 1... -

• 
A. 

Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 

muzafferiyeti. 

R. C. A. Makinalannı görünüz, dinleyiniz 

hazırlar ve gönder~·(. 
. il;. :~· 

Hay ret edeceksiniz ... 
ı1 ...._ HARUNLAR MÜESSESESi 
·~~~~~~ 


