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Elıonomilı iı/erimizin önem 
le bir temelini teıkil~Je., fın 
dılc ürününün ta üretim yö · 
nrinJen çılıat yönüne d•lin 
tüm baıtboı bir durum içinde 
naııl yuoarlanıp g.Uifini zer· 
lhan ' zaman yazdıtımız gıbi 
~eçen aayımızrla da tekrarla· 
"''' ve •onaf olarak da i,in 
bu ilci yönden ıe,kilatlandırıl 
lha•ı 6•relıliiini ileri ıürmüı 
irile. bu.ün de yine o ör1emli 
kona üzerinde Jdarccatır : 

Fıatların düımHine oe dü.· 
fÜralmuine L •nbeb olanlar , 
handan en f Olı zarar gören 
üretmenlerimizle en çok kar 
Yapan çılıotcılarımız , çılcat 

tecinıenlerimizdir. Üretmenle 
riıniz ihtiyaf içinde oldalıla· 
randan, çıkatlarımız dahi yal 
nız lcendi 6Ünlük aııilarını 

daıiınebildılcltrinden ötürü : 
dür iti iıi, iatenmiyen ba zer· 
rarlı aonaca oardırmcldadır· 
lar. Gerçi , burada bir ilıi 

f ılcat ıecim~nimizi ba töhmet 
ten azalt tutabi!iri~ • Tatarız 
ama ne fayda ki, onlar•ı~ 

da iı yine fena •onuca oua· 
bili) or iıte ••. 

Yapılaccık iı, ürür. Ü lcora 
malc pıriıtın olr.alctan,:pui· 
fan edilme/den kartarmalıtır. 

Üretmen!erimia 6r6nlerini 
lccrıılılc 6Ö•terere lı oe lıarıı 
lık koyaralı eoeti ihtiyoçlara 
lcacJar kolay yolla para yar· 
dımt ıörebilirlerae p:ızar yer 
/erine olan fındık akınının 

önüne ıefilmiı , çılı.atcıların 
da fiatları aüıürmc yolunda 
lai oyunlarına meydan o~ far· 
•'\t verilm~miı o/ar. iç piya 
•ayı periıanlılıtan kurtarıp 
düzene •olcmok İfİn bu tedbir 
yetııir .,. ondan ıonra dıı 
piya•a ••lir • dıı piya•anın 

normal ıelcilde tatulcmama•ı 
•ahı releabeılerinden, bu r• · 
ltabeıler dahi Hrmaye yeter• 
•izlifinden ileri •olmeldedir. 

Bil•i•ialıJc_ , aıı pıya•alar· 
da teılıdılı•ı~lilc ııibi nolı•cın 
lar dalai banlara lıotılabilir. 
Dalaa uzun boylu incelemeleri 
f.&r tarafa birolıalım fakat 
)alnıa ba Hbebl11r • fılcal 
Ct plaeaini teılı.ilatlandırmal• 
Ue adeta bir el oe bir •O ha· 
line 6etirmeıe ,etmea mi 
•anlti ? 

Unutmayalım lci, piyi,.oyı 
İft• de dııta da diııiıren fi• 
lcotcılarımıadır • Daıiınelim 
6ir lcerre .. : Yirmi beı , otaz 
ırailyon lciloluk bir iıriın, laem 
ile ralcip•ia oe fOk yıl•I bir 
irin, altın ııibi, hatta ondan 
da nazlı ola,. fındık iırünlİ 

teılıilataızlıla .. lıurban edilir 
De ba icatlar baııboı bıralu• 
lır mı laif ? 

Bilinen oe bilinmiyen dıı 
piyaaalara bil•i ile, emni1etle 
aaanabilmelı İfin ~dahi fılıal 
cepltHinin tcılıilatlanma•ı eoe 
ti elaralı 6•Hlcen fOlc önemli 
6ir İfıir. 

t elıii Siılcfıti Belı~ 

Trabzonspor 
Kulübünde 
Tören, Miisam«"re .. 

Cumartesi aktamı Trab • 
zoaspor, Atatürk köıeainia 
ikinci •e kalii '1üa onuncu 
yıldöaümü olmak müaaaebeti· 
le çok bıtuıla hir ıece Y•ta· 
m ı ve yaıatmııtar. Ku'flp ku· 
niı çamlar, defneler, korde· 
lalarla bez.enmiı, Atatlirk Kö 
ıeai heyecıa •e ·kuvvet ifade 
eden bir ıekilde bazırlaamıfh. 
Bütüa da•etliler Sayıa ailele· 
rile zel•iılerdi. Tören İstaklil 
Marı :le ve Sayıa Üçüncü 
Umumi .Müfettiıimiz. Tabıiıa 
Uıeria huz.urile bıılamııtı : 
Elli kadar ku:iip azası sporcu .. 
kıyafetlerile Atatürk Biıtü 
karııı;ada aayıı durumunu 
allllıf, ve o ıarada Büıte Çe· 
Jeak konulmuıtu, Azadan ıenç 
hatip Haliı Ataman ; canla ve 
heyecanla bir hitabede bulun • 
maı . muallim bayaa Mediha 
okuduju kulu bia oa yıllak 
tarihceıile baıaralaa iyi .,itleri 
tebaru:ı ettirmiıtir. Bu ıırada 
aayıa Tahıia Uzer ıöylediii 
çuk kıymetli bir bita be ilJ 
ieaçlerin bıtardıiı iıleri tak· 
dar etmiılerdar 

Baadan ıoıara müaamere 
b~ılamıı, ku.iip aaz heyetinin 
çıldıiı ıüzel parçalar dinlen· 
mif, numaralar ve aiireıler 
1apılmıı, temıil heyeti tarafm 
daa muvaffakıyetle verilea 
bir perd~lak ( Az.dik) 
vodvili çoi: bejeaiim iıtir. Yiae 
Haliı Atamaa ( Çınkaya ) 
adh ıiirı okumuı •e çok al -
kıılaaDıttır. llfJH. oııu da 
çok muvaffakıyetle OJD•amıı· 
tar. Miaaf •rlere kulu 1. ün f or . 
muıaı taıayaa zarıf kiiatlar 
içinde fındık üzüm iaıcir ıkum 
edalmiıtar. Mliumere heyecanlı 
ve aamimi bır hava iç.iade 
aaat bire kadar devam etmıı, 
kuhip heyeti. &.kulüp ıeaçlera 
takdirkir aayıa Tabıia Uzeria 
takdir ve ıltafaUarıle karıılaa 
mıılardır. 

Kulu büa çalııkan oıık•Dı 
anıkat Faık ::.ome! bııta o! • 
mak üzere Trabzonıporu teb· 
rik eyleriz. 

Mustafa Reşid 
Euarum lcitltür direlctilr· 

lfıf6nd•n Üflincü umumi mlİ• 
feıtiılilc lcült•r mliıaoirliiine 
ı a 1 i n olanan heını•la· 
rimia p~ide lciıllürcüleriınia 
d•n Bay ~uıtala R•ıitl Ta• 
ralıcrotla eor1eilci pn Eraa• 
ramdan ıelcrimize •elmiı, iıi 
ne baılamıııır • 

BORSADA 
f ıadık f 1atJara cUitm•i• 

bıılamııtar. Tumbul fındak 23 
ıç fıadık 48 kuruı üzeriadea 
muameie iÖrmektecbr. 

Şubat aJı içinde 2730 ça· 
yal iç faadık, !)0 çuv~I ~abuk 
la faadak ıbraç eaumııtar. 

Gençler yurdunda 
Geaçler 1urdu üyeleri ca 

marteai akıamı aileli bir top~· 
laab yıpmiılar ve birçoJdarı 

ı. u toplantıya aileler ile ittir ik 
1 tmitlerdir. 

soıu L \Rl\11Z ŞtK4YETI ERE AÇIKTIR. 

Sayı: 2127 

Bay Baha Said 
Haoa lcarama en•pelı,öıü 

Bay B•laa Said ıelarimiz• 
••im:, teftiılnine baılomııtır. 

Şehrimiz , Haoa /,arama 
enapelılörliılc merlteai olmaı· 
tur. Bay Baha :Said laaoa lıa 

rum~ iıl•ri için eooellıi pn 
•ayın açüncii amami müld· 
ti,imizi ziyaret etmiı , 
B a y Taha in' Uzer hrıoa 
lcurumu iılerile fOM alakadar 
olma,, bu yardan madafaa· 
aını baıaracalr. k11ruman oer· 
milli artıracalc ;,/er üurinde 
ne yapmak mümlıünH yapı· 
lac,,lını , bu oi!a,,etin dı;er 
oiltiyetlercien üatan oarlık 
6Ö•termeıini temin edecetini 
bildit miılerdir • 

Sayın Bav Tahı!n Uzer 
miıfetıiı Bay Baha Saidaen 
lcuramu11 lcurulaıandan baıii· 
ne kaciar elde .. ettiti o:ulılı 
oaridat oe maaraf ni•heıleri 
~alııma •~fala'ltına dair ma 
lumo.t iıtemiı f erclir • 

1 N iSAN 1936 Çarıamba 

Spor H~beıleri .................. ~ 
Uzun zamaadan beri kar· 

makarııık, gayedtn u :ıak bir 
duruma iİrmit bulunan ıpor 

iılerim·z ıea mıntaka seçim 
ve tcıkilin.ien ıonra diıiplicli 
ıekliai bulmuı, ıayeye doiru 
yürümeie b•ılamııtJr. 

Bu cümled~n olmak üıere 
Trabzon mubtelitiain uzunca 
bir y a z iniıiae h a z ı • 
lıamakta o~duiu hıher alın r 
mıştır. 

§ 
12 Ninnda yapalmuı ka · 

rarlıımıı o'•n atletizm müsa 
bukalarına bütila ku'iipler hı· 
raretle çalaımaktadarlar. 
§ 

Hanlarla ~ozuk a-itmeaia· 
den ölürü pazar günü lik . 
maçlara yapılamımııtar. 
§ 

Merak ve alika ile bekle· 
nen tekaütler maçı 12 ni11a • 
da yapılacaktır. 

Hirvatlarla bir hadise çıkt'···· 
Ankara - Metre:riçe bapiıbaneainde ölen bir talebenin cena 

ze törenine aralarında birv•t köylü liderinıa ~u'uadui11 bin~erce 
k "ti ittirak etmiı ve ıöyleaen nutuklardan ıo~ı~ tuıhurcılerle 
poliı ara11ada vuknbulan çarpıımalarda 7edı kııı Jyaralanmııtır. 
karaııkhk beaüz ıllk•het bulmamııtır. 

isveç de hazırlanıyor mu ? 
Ankara - ineç bii~üıııeti milıi müdafaanın ve eıcüml~ hava 

k11vvellerile layyarelere k•rıı mlldafaa •.ıaıtalarının moderanlef · 
tirilmuiae ve takviye edilm~ıine karar Ye•miıtir. 

Avam kamarasında bir sorgu: 
zehirli gaz kullanan italy aya 

ntt yaphacak ? . 
Aukara _ Diia lord&ar kamuıs.acia italyınlııtı:a Habe111taıı· 

da zehırJi &"Ular kullandıkhmn.n doiru olup oh.~ıad~i• do2'ru i~e 
İngiltere hü~ ü nc•ınin ne giaı tedbırler almak D!!et1ade olduau 
hallkınca~ sorubn bir suaie lord Hal:f ııtkı verdıgı cevapta bu 
baberlerın dojı u olduğunu bılciirtck va~iyette b~-!~~mıdıiı~~ ve 
ne Kibi bir bdtıbare"t:.t takıp etmek lazımieldıgıan~ oa _ ııçl~r 
komitesine ait olduğunu ve bakikate.D doiru iae bu komıtenıa 
meaeleyi dikkatle gözöııüde buluaiurmua lizı1Dieldiiini ıöy · 
miJtir. 

Bulg.aristanda idam 
kararı verildi ! 

Aukara - Buliariataada hiyaaeti •ataaiye cürmfile ı. maznun 
uki iç itleri bakaaı Albay Koleff ve kurmay Albaylarandaa 
Kalendeıof idama mahküm edilmiılerdir. 

ingilterede donanma inşaatı ! 
Ankara _ Oeyli telgraf ıaz~teai İDiİJiz bükiimetini~·~u ba~t~ 

ıoauna 1-:adar oa dritaot bet kravaıör, bir uçak ıem111, on ıkı 
deıtrolerle ayrıca denizaltı ıemileri_ •~.top çekerlerin inıuına 
baılanmıaını emredeceiiDi yız.maktadır. 

Hab.eŞis-taiıda neler oluyor ? 
ltalyanlar nereye yaklaş :ılar? 

Ankara - Royter • j ın11 italyaalaran pek j yakında tasana 
ıö'ü bölıesini eleıeçireceklerini 7aımaktadır1 italran Oi'dularının 
bu göle yakın ye çok büy&k ehemmiyeti haiz olan bir kaaab~ 
olan Gondara yaklaıtıklan Romadan bildiriliyor habeı kunetı 
Harrarın bombardımanınhı milletler cıemi7eti nezdinde protesto 
etmiıtir. 

italya-habeş muharebesi : 
yeniden bombardımnlar oldu ... 

Ankara= ilalyan uçalıları hararı oe ciciltoyi bombardt· 
m :ın etmiıler Hararda billaaHa Aorapalıların 6alandafa mın 
takrı ha.ara aftomrıhr. habeı haA•m•ti açılc bir ıelair olan 
oe aalıerlilıten teroid edilmiı ta 'anan Hararın bombardım•nı 
protuto ed~celctir. ltolyonlar ıimal c•planinde Ambaalojinin 
otaa mil eena&anda aolıalctn oe difer bit m"olıii İf6tıl et miı .. 
lerdir Deyli tel.raf 6GZctui Hararın iıalyon açalcları tar•fın 
6omb•rdıman edilmeainden dtci• a it•lya aleyhinde milleıler 
cemiyeti nizamnamuinin 16 tındı matltlHinin fatbılcını halq 
mellen tclır•r iıttmtlıtedir. 

Yedi iÜnde iki defa çıkar 

RADYO 
1 O Mil) on Lira 
K1ymetinde .. 

Ankarada yeniıebir yapı • 
l;n hafriyat esnaaıada amele 
Muıtafa tarafından bir dem·, 
kapıya rutlanm:f, k•pi açıl • 
mıı, içerde bazı iıkeletler 

ve mücf!vberat buluamuıtur. 

Zıbıta mahalline i;lmif, İfe 

vaziy~t eylemiıtir. Bula••• 
m6cevberat altın •e ı&m&ı 

olup tahminen 10 milyon lira 
luymctindedlr. Mütemmim ma 
Jiimat yarın •erilecektir. 

UAAYDA 
Faydalı teşehhüslec 

Belediyamiz., balkıa ııbha· 
tile alakadar olmaya baıla • 
mıf, gerekli olaa ilç ö11emli 
iti eveti olarak bııar••ia 
karar verm\ı ve f aaliye ıeç • 
mittir, 

Teıcb 'oüı edilea itler ıaa· 
!ardır : Ay. sofya altaadaki 
uzun kumlukta yazlık b.r ıui 
no ile bir plaj vücude getir • 
mek, yazın ıayfiye yapamıJ&D 
balka bava ve &iiDef vermek 
için eıki fakıim mezarhiını 
aK"açlaad&rmak, gerek plajı 
ve ierek Soiukaaya S ve 7 15 
kuruıı adam tııımak here 
iki otobüı ~etirtmek. 

Uzun kamla takıim mezar 
lağının pl i111 yapılmıı, Iıtanbal 

fthir emaneti vuıtaaile de 
iki ohıbüs ıımarlanm11tar. 

BARODA 
IDtıhıp yapıldı 

Azmi Öıer yiae bııkan .. ---
Dün baro ia rei• intilamoı 

yopılmııtır • intihap hararetli 
olma,tur. intihaba 14 aoalıat 
iıtiralı dmiı, Azmi Özer 10 
reyle tekrar r•İ• Hfilmiı , 
e11erjik oldufuna 6a Hf•r de 
bu o.aile ile •on bir lcere. 
da/acı ~ödermi,tir • 

intihap aııooıından mazal 
fer fılıcı11 enerjclc baro haı· 
lcrını bugün Aralcaraytı •ide· 
cektir. 

Tf)planıılar 

Şukurul ı.ıraay Kadri 
Evıentaraafı~dau niaan toplu• 
tıııaa çıiıı(mııtar. Şark•~•• 

bl!iÜD toplaaarak bitçe •ti: 
zakereaine baılıyacakbr. • Elekt:ri~ Soıyeteai düa 
umomi b~ı~t bılinıh aoı yete 
kurai ada toplanmııtar. • t:mın Sosyeteli amu~i 
h,yet toplantısını düa Halke· 
vinde yapmaı. bizımname ma· 
cibl yapılan teklif üıeriae top 
lınl~Jıaı onbeı &üa IODraya 
bırakmııtır. 
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K MAL ATATURKU 
MEML .. EKETİ D 

/dar cd n bu üçler g1u· 
punan hımen ger İ•inde, birin 
ci derecede kıymetli bir cok . 
ıahsiyetler vardır : Geni, ve 
parlak bir Fransız kültürünü 
haiz, oe umumi kanaata gö· 
re rejimin en deierli müte· 
f ekkirlerinden biri olan Tüze 
bakanı Sarar;oğlu Şükrü. 
Finanı bakanı Fuad Atrali 
Dış işleri bakanı Dr Teofik 
Rüştü Aras 1 Ekonomi baka 
.,, Celal Bayar, Cumhuriyet 
merkez bankası direktöru Sa 
lahaddin ve daha bir cohları 
Ben ıon günlerde bu kimu· 
ferle Ankara da görüştüm , 
ve oralarla r~jimin en müh ·m 
ve en aktüel meıelelerinden 
bahıettim. Hepıinde ş,.,fi de· 
ha"ına büyük ve sıcak bir 
ıman 11ördüm: keza, hepıin· 
de de baıarılmı, eurin biı 
vüklügüne, kulretine ve iıtik 
baline derin bir inanıc var· 
dır. Bu i•tiklôl , miie~ıia/er 
t;ekildıkt~m ıonra, yeni 1 ür· 
kiyenin genç neatllerinin ne 
verebileceklerine bağlıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti top· 
raklarında artık yabancı kan 
taııyan eıki varlıklar hemen 
hemen kaybolma, 11ibidir • 

Netekim , artık rum ve 
ermeni yok , ancak Türk , 
)'ani Mogoli.tan ve Mançar· 
yo'nın karde,i eıki 1atar 
ırkı ile ve Fethi takip eden 
Bizans!ılarla kan karıımo•ın 
dan doğma bir Türk ırkı var 
dır. 

Gerci , daha bir müddet • 
iı;in zaruri olarak bazı Gar-
plı unıarlar kullanılmıyor 

de~il; me.ela ünioerıite pro-
fesörleri , yeni fabrikaların 
tesis iıinde Alman ve lıoif• 
reli mühendiıler vardır. 

Lakin bu ancak m ıkineyi 
faaliyete koyacak olan "Ma. 

Notlarımdan 

ZEHİRLİ 

Cıldi yakan, yaralar açan 
iptit gazı )İne ilk tlefa Al· 
manlar tarafından atılmııtır 

Fransızlar ayni ıuıetle ma· 
kabele ctm "şler fakat ing"/iz. 
ler bu gazı h 'c kullanmamış 
lardır • Arsenili zehirleride 
yalnız Almanlar kullanmııtır. 
Umumi harpta tayyarelerle 
gaz hucüma olmamıştır • fa-
k2t iıtik alde bilhaHe tayya 
relerin gaz huıaıanda müu 
•ir olccatında ~ üphe yoktur. 
Çünkii gaz ve yang111 bom· 
balarile hazırlanmıı bir tay· 
yare filosu yarım ıaatta bir 
,eheri ımha edebilmek kutre· 
tinin haız olduğu ıon yapı· 
lan manevr<L. :!~n anloııl· 
maktadır. 

Bütün de hı et· e raf men 
g~z eovelce ded.,. · . · ~ gibi 
dıger harp silahları kadar 
feci del ildir. Top mermileri 
bir i::"sana isabetle bir uzounu 
koparır, eötürür, malul bıra. 
kır, in•an çolak ve kötürüm 
kalır , veya öldürür , fakat 
110.z bu kadar hain delildir, 
malul barkmaz, yani mermi· 
ler gibi inıani ömrünün ~0 • 
nuna kadar iztırab içinde 
~a_1otmaz , veya bir cemiyet 
ıçın de ma> up bir ıakatlık/a 
ya,amak ız.tırarırıcla bırak· 
maz, bazı gazlar inıanın ci· 
terlerinde a.z çok bir iz hu· 
•ale ~etirir iaecl• tedavi ile 
ıifa imkdm oardır. bir J\m•· 
1ilcalı doJıtonın 3014 h::ıla 

nioela,. nın kolu &ayılııbılir' 
Makine bir kerre faalliyete 
geclikten aonro, motorün ken , 
di kendine iıleyece~ hu11vet 
bulma•ı ic:abeder . Ba,11.a bir 
tabirle >:fade etmrk la.zır.

geline memleket 'n bütün ih-
tiyoclarını kar,ılıyacak bilgi • 
ve zekanın bütün branş !arın 
da kıymetli ıahralara malik 
olmaaı iktiza eder . 

Biz bunu hem bütün kel· 
bimizle temenni ediyor, h m 
de mümkün olduğuna t ma· 
men inanıyoruz; zira. 12 yıl 
lık bir Cumhuriyet h 1yatı 
görmüı olan Tark ulasunun 
eıoı/ı bir ıurette de iımiş 
olduğunu görüyoruz . Bu de· 
ğiıikligin aırf gorünüı olma· 
dığınıda biliyoruz • 

Vakro, Theophile G tier 
Loti ve Farrere'in medhettik 
leri iatanbalda artık ne pa• 
dışah, ne devri, , ne h em 
ağaıı, ne haremlik, hatta ne 
•elamlık, ne fes ne carşaflı • 
kadınlar, ne de boğazic;ind n 
ıiızülüp işıiz güc; üz/eri gök 
ıu ve kağıthaneye götüren 
ıüaliı kayıkların olmaması, 

pitoruk amatörleri icin ha· 
zin olduğunu kabul ederim. 

Hilafet on •eneden beri 
latvetiildiği için , Ayasofya 
gefen yıl müze haline kon· 
muı, oe bu keyfiyet eski mü 
ılümanların itirazım rr.ucip 
o/mamııtır . Gerç ere gelın· 
c~, onların bu gün i lamiyete 
kar,ı duydukları sırf bigan~ 
liktir. Geçr.n gün, istanbulda 
kapalı c;ar,ıda bunların biri· 
ne bana bir namaz ıeccadesi 
~ödermuini rica ettim , oe 
bana cevap olarak: .. Bızde 

de artık dua yok , temenni 
ederim ki ıizdc de Ö.) le 
ol•an n , deJi • 

-Arkası oar-

GAZL 
Dr. FUAT ŞAHJNLER 

üzerine Y"Pt ğı tetk'ke naz'l· 
ran pek azında gazdan mü 
teeıair olarak bazı a arın 
kaldığını görmüıtür .. 

Umumi harpte (utulan is· 
tali.t~kl-.re göre ilkg z ha.rbı 

olduiu zaman J.o unma vası 
taaı olmamasından za iatcok • 
fazla. olmaı, bilahara v sıta 

yani maıke .. ıedarik edıldığin 
den zayiat (1,7) ye düımuş 
tür. Gazdan hastalananların 

eovelce yü:::de 36 ıı ö 1ürken 
ıon zamanlarda yüz.de 2-4 
• inmiıtir . bunan la beraber 
m -,rmilerden koruy~cak vası· 
ta yoktur, fakat sazdan tam 
olarak koruyan maskeler var 
dır. buna binaen ga~ olmanın 
daha inıani bir. maharebe 
tarzı oltiufuna kanaat eden· 
/erin adedi çotalmaktadır. 

Umumi harpte Almanfor 
34 milyon gazlı mermi dol· 
durmu,lar, oe yaptıkları gaz 
mık tarı milyonlarca kılotlur. 

Yine umumi harp ıenele· 
rinde kullanılan z h rli gaz. 
den vukabalan insan z 1yiatı 
ehemmiyetli bir yeld'ntlür : 
Almanların: 78663, ingılızle• 
rin: 180981 , Fransızların: 

190000, italyanların:3S4000 
Amerikalılar ise dört ayda 
7 57 50 'zayiatı olmuş oe bü· 
tün ölü ve yaralı yekunü 
880000 dir. 

-Arlc•ıı oar-

• 

Yı z n : 

E uy ndığı v 
kıt p ç r s101 p del inde 
penb ms' b r ziy gordü cıü • 
atle giyi re babç ye indi. 
öyle s ıyordu ki Yıldız ken 
d s'ni ı t erd eri b kleyor. 
Fak t ti rce gözleıini genç 
kızın penceresicden ayarm dı· 
ğı h l o u u s h d gö 

dı. o Ü bü· 

. . 
Hüı y n a ıçe de 

mi ? diye o du 
H zmetçı - B r z ekle • 

y'n'z d nd m, di er k onu 
yemeK s o u al ı 

Sed t y lnız kald•ğı v k't 
etr f n bir göz gezdırd" Yıl 

dız evvel s g ce buray otur· 
uştu, penç.erecin şu noktası· 

na b şb Şurad 

ona b k rak t b ssüm e .. miş· 
t . Gözl rı oıb y t k zıo :ır 
lak dur n od k pu und te· 
vckl·uf et 'ştı. Yıldız içerde 
d ğ idi. Kork korka 
y .. kl ~tı. g ç kız o 
d ha düzeltı!memışti. 
y 1 rd o b rin'n enarind D 

b1r büyiık h mam • lgisi s r 
kayo , y t g nın ö ü de bir 
b nyo du uyo u. 

Yıldız uy ndılıtsn onr bu 
r d n ıştı. Sed dm göz· 

ni 

e kıvılc ml r uçu 
end'n- « bu 

* * 

oora yere 
ızleri · 

Hüseyin b gü yıne 
bir çıçe ismının ıhm ara 
m ki meşguldu. Sed dıa ye· 
meğe k im ı ıçin i rar etti 
G .. nç damı kütüph ae odası 
na k pat r k t m ıki a at 
Yunanca e Latince elime • 
lerle aer m ettı. 

Sed t arasıra sof cia ayak 
sesleri duyara heyecanıı u • 
mıcılere duşüyordu. F at bır 
türlü Yıldız gö unmeyordu. 

Yem< ğe o ur c klara v kıt 
H-s y n g dedı kı : 

- Bugun s zı Allah gön· 
dtrdı Secat bay ... Yıld z ar • 
kad şl rınd n ırıne s far r. 

gıtta ... Y ız yeme yem k 
hıç hoşuma gf mez .• 

Ye e teu on b hç y 
inm lcrch. bır so r b zmet 
çi pcnçereden Hüse ın ğaya 
ıeslendı, Yıldız n ok tan 
geldigıoi h r verdı. ibtıyar 

adam tekr r Sed J n ehoi 
ııkta, delık oh ya b bçedc yal. 

-, 
... LÜ / 
J~OMAN J 

Durmuı Türkmenoğlu --
naz bırakarak içeri girdir. 

12 
BirkPç gün sonra bir u -

bah Sed .. t bahçede Yıldıza 

tes düf etti. Genç kız yüzü -
nün kııardıinu göıtermemek 
için evveli onu görmemezliie 
geldi. 

O mis firlik günündenberi 
Sed t odasında durmıyor , 
t uz kl rda aeneriy ne do · 
1 şm ya gıderek geee yarıları 
n doğru eve dönüyordu, b 'r 
giin bu uzun ku gezintilerinin 
birioden b st olarak avdet 
etrıı · şt . HüseyİI! ğ batar 
sormak ıç n odasına çıktı. 

beş on dakık konuştular. 

ihtiyar dam od sın 8İnmek 
için ay-ğ kalktığı vakit Se • 
dadın yatağının baş ucunda 
duran bir demeti ona uzattı: 

- llu demeti Yıldız• ver· 
menizi rica ederim .. Kendile· 
ri için topladım, dedi. 

Sedat iki gün basta yattı. 
birk•ç defa bahçeye çıkmıak 
için yatağından k lkmıştı. fa 
kat ayaklarının üst.ünde dura 
m mış, yere düşmüştü. 

Hutahğı esnasında uzun 
uzun düşünmüş ilk müaait 
fars tt• Yıldıza sevdas,ndan 
bahsetmeği kararlaıhrmışb. 
bunu gayet kolay, i•yet sade 
birşey sanıyordu. Fakat o sa 
bah Yıldızı bahçede görünce 
cesaretinin kmldıiını hissetti. 
genç kız onu;ı ıelimına haf,f 
bir baş işaretıle mukabele et· 
miş. ıonra ikisi de gözlerini 
önlerine indirmiılerdi. bh·birle 
rine öyleyecek hiçbir şey 
bulamıyorlardı. Yıldız uzun 
beyaz elbiseıi, b2şının orhsın 
dan yrilmış aaçlaran1n uzun 
örgülerile nekadar güzeldi, 

Sedat bu k dar uzun bir 
sükiitten sonra keyfiniz iyidiıı: 

foş il h diye söze b şlay • 
mazdı. Derin ve korkunç bir 
uçurumdan tlamai haz1rla 
nN1 bir ad m gibi hafifçe 
gözlerini yumdu, u Yaldız » 
diye söze başlamak için du-
d ki rını oynattı. Fakat o ka· 
d r müttebiçdi ki gö~sünden 

sesi gelmedı. 
Yıldız bunu hissetmiş gibi: 
- RE>nginiz nekadar urı 

Sed t bey, dedi, ~gtnç adam 
haf fçe eğildi. 

Çok mu baıta oldunuz 
Sedat ? 

- Biraz rab:ıhızhk ieçir· 
dim. fakat ehemmiyetsiz ..• 

- Gönderdiğ'niz demet 
için teşekkür ederim .. muhab 
bet ç"çeiini çok severim.,, bu 
çiçek ikisine de "fuzuli,, nin 
ondan bahseden meşhur bir 
şiirini hatırlattı. uzun müddet 
şiirden ve ş irlerden b;.bsetti· 
ler. Ayrıldıkları vakit sedat 
kendi kendıne : « Yıldıza der 
dimi ıö:ıJe anlatmama imkin 
yok • D.1b iyiıi bir mektup 
yu a) ım » d~di. 

13 
- Ay~~Jtm Yıldıza : -

Dö t gün evvel b2bam ve 
nne le beraber kasabznıu 

yak1n bir yerde oturan bir 
iib babı ziyarete iitmiıtik. 

- Arkaaı var -

Dam aktarma 
ve ~nbar tanıir 
eksiltmesi 
it halat irümriivü o t::) 

nıudür!iiğünd n : 
400 lira 23 kuruı bedel 

keşifli itbalit, dakili tic•~ 
kimy~hane damlarının ıld 
ma•ve ar-barlarının tamiri fi 
keş"f ve fenııi şartnameıi ıe• 
cihince 10-4-936 günü~ 
müs~dif cuma •güoü saat 1 
paz rhkla münak saya ko 
nulmuştur. 

Taliplerin keşif ve şerıİ~ 
görmek isteyenler yüzde 7, 
teminata muvakkata parıl•~ 
ve ebliyetnameletile ithal! 
gümrüğü müdürlüğüne oıor• 
caatları ilinolunur 2- 4 

İLAN 
Sürmene asliye mahkelll,. 

sinden 
Sürme enin maıuka k8• 

yünden abmet oğullarınd•• 
hüseyin oğlu hakkı ve bas•• 
ile müdde leyb o köyde• 
ıüleymaa oiullarandan öıoel 
oğlu ilycs ve suleymaa oilO 
kadır meyanelerinde mütek•' 
vin meni müdahale davaı••" 
daoüdolayı y.apılmakta ol•• 
muh kemede- müddea aleyb• 
lerden ilyasın diyara ah•'~ 
gidip mabalii ikameti mecblP 
bulundugundan dolayı haklı•• 
d.ı yap1lan ilanen teblij•t 
üzerine ielmedıği cıhetle ıelı 
ten müddeilerın talebi üıerio• 
hakkındaki muhakemenin ıı· 

yaben icrasına ve kararı f.• 
yabanda ilanen tebliğıne ••b 
kemece karar verilmiı oıdo· 
ğundau nıüddealeyh ılyıs1' 
ilin aalarihinden ıtıbaren bit 
ay için bizzat yeya usuıüo• 
tedıkan müsaddak bir vekJI 
göndermeıı aksı t ktirde halı 
kında ki muhakemenin rıy•· 
ben y&pılıp bir daha mabk•' 
meye kabul edilmiyeaeği teb• 
liğ makamına kaim ol••" 
üzere iJ&Eı olunur • 

İLAN 
Topu direktörlüğündea 

Cnnbur : Ş rk n alemdıt 
oğlu büıeyin gaıben luhof 
kıran ıimaleu gülsüm batull 
cenu ben yine gülsüm hatu• 
tarlasile mahdut tarla 

Canbur köyünde berbat 
oğlu haaanıu verNelerine iatİ 
kal etmiş 305 yoldamuınd• 
kayıtlı gayrı mcnkullerindeJI 
bır parçasını .vereıei mezbll' 
rundan fatma hiss ... sini 321 
tarihinde adi yen ve h aricell 
13 liraya bayr~ktar oiJu b• 
sana sattığı ibraz eylediği köf 
ilmühaberi ve bir kıta senedi 
adiden aDlaşılmıştır . aatıJaO 

m5ballin hudutlU'ı aynen yll • 
karıya yazılmııtar. bu yer üı• 
rinde bir hak iddia eden vat 
n 15 gün içinde tapu id•· 
resine mürac t eylemesi •• 
12 nisan 936 pazar günü uıt 
12 de mıhalli meıküre gidi• 
leceğinden bir dıyeceği olaD• 
ların . oraya gelmeleri iJIJI 
olunur • 

Soyadı 
kağıtları 

Yeniyol baaimevinde satılir, 



İLAN 
T rabıon icra memu,Juiundan: 

Açık &rtırma ile paraya 
Çenilecek gayri menkulün 
ne olduiu : 

FeYkani ve tabtani ki,gir 
mıiazanin niıif b;11e1i 

Gayri meniulün bulundu· 
iu m~•ki , mahallesi , 1Qkağı 
aumaraıı 

Çnti mahalleainde kiin 
tapunun aj'uatoı 931 tarih ve 
SS numaraainda kayitli 

Taktir olunsa kıym-t : 
Niııf bi11eye ııo .. o lira 
Artırmanın yapılacai1 yer 

iÜD, ıaat : 
Trabzon icra dairui öaün 

de 1 - S - 936 Cuma 
&ünü ıaat 12-15 de 

1- lıbu gayri menkulün 
artırma ıartnameai 1-4-
936 tarihinden itibaren 934 -
1468 numara ile Trabzon icra 
dairesinin muayyen aumara11a 
da berk ı·a görebiJmeai için 
açıktar, i!iadayazıh olanlardan 
fazla malumat almak iıtiyen
ler. itbu ıartnameye ve 934 
- H68 doıya aumaraaile me 
muriyetimııe müracaat etmeli 
dir , 

~ - Artlrr.Aaya iıtirak 
için yukarda y.ı1b lnymetın 
yüzde 7. S niıbetınde pey ve 
ya milli bir bankanın temınat 
mektubu tevdi edilecektir 124 

3 _ ipotek sahibi alacak 
lalarla dij'er ali"adaraarın ve 
irtıfak hakkı aabıplerinın gay 
ri menkul üzerindeki baklaran 
b11U11le faız ve maaraf a dair 
olan iddi•laranı iıbu iıin tari 
bınden itabaren yirmi gün 
içınde enakı müıoitelerde 
bjdıkte memuriyetimiz.e bildir 
metni icıp eder , Akıi balde 
hakları tapu ıicilile ıak>it ol 
maciikça ıatıı bedelinin pay 
laımııind"n bariç kaHrlar , 

4 - Göıterilea ıünde 
artirmaya İfbrik edealer artir 
ma ıartaameaiai oknmaı ve 
lüıumla maliimat almiı ve 
bunlari tamamen kabul eımit 
ad ye iti bar oluaar , 

5- Tayin edilen zaman• 
da ıayri menkul üç defa bai 
rildiktan ıonra en çok arlara 
Da ib•le edilir • Ancak artir 
ma bedeli muhammen: kayme 
tha yüzde yetmit betini bu 
maz veya utiı iıteyenin . ~li 
caiına rucbanı olın dıger 
alicakiılar bulunup ta bedel 
bunlarin o gayıi menkul ile 
temia edilmit alicaklılarıoin 
mecmuundan fazlaya çikmHa 
en çok artiranıD taahhüdü 
bakı kalmak üzere artirma 
oa beı gil, daha temdit ve 
18-5- 936 pazartesi güoü 
aaat 1 S de 1apdacak artırma 
da, bedeli ıabf iıteyenin ali 

(YENIYOL) 

Pazar kapuda yeni ya pılan 
vakıf fırının kira ilanı 

EVKAF İDARESİNDEN 
Evkaf idaresi tarafından pazar kaputla yeni 

yaptırılan fırın kiraya verilmek üzere artırmaya 
çıkarılmı§tır . ihalesi 6 nisan 936 p t=zartesi günü 
saat 15 de yapılacaktır . isteyenlerin viizde yedi 
buçuk küruş muvakkat teminati akçel<;rile ve bir 
muteher kefil ketirerek evkaf idaresine gelmeleri 
ilan olunur . 

3 Sahife 

ölçü ve tartıların 
Damga muayene günlerı 
Beledıye Riyasetinden : 

1 -= 934 yılanda damgalanmış ölçülerin 936 yıh yıllık bak 
ve Jamg• iılerı aşağıda ya:ııh s·ra ile : yapılacaktır. 

A _ Alncılar ve kurudaneliler hacim ölçüleri 1 DİllD ili 
15 niaan 936 

8 - Uzunluk ölçüleri, metre 'er 16 ili 15 nİHn 936 
C - Tartılar ve teraziler, p&1küller vuair tarb tarçları 27 

nisan i)i 19 ırıayiı 9:~6 
2 Ulçüler bakıya tem :zlenmiş olarak getirilecek ve toz, p11 

veya daha kurumamış boya gibi bakı ve dam2alanmayt ı&clet· 
cağına rüchaaı olan diier vel en yüksek teklıfte bulu tirici piılıkleri olanlar kabul edılmeyecektir. 
alicakhlaran o gayri mengul nan kimıe arıetm·ş olduiu 3 - U 'çü 11bipleri ölçülerinde yıllık damga yeri hızarla • 
ile temin edilmiı alacaldari bedelle almaira raıt oluraa maya da mecburdurlar. Yılhk damgaları konacaR-ı levbacıklar 
mecmunndan fazlaya çikmak ona, razı olmaz veya bnlun· kurıua balıtalarile bakır vewa ~enıerleria den vt: ölçülerin uıerine 

ıivaamak ıuretile ~onulursa kalay ve balitalard;n olacak ve 

'
artile, en çok artırana ıbale mazsa heme b c gu" 11 n on ~., dauıııa yerleri en az yirmi milimetre uzunluğunda bulunacaktır 

edilir ' Böyl~ bir bedel elde müddetle artirmaya çıkarılıp Damıa yeri damgayi bozmad•D ayrılmayacak bir tarzda 
edilmezae ihale yapilmaz . ve ( 133 ) ö'çüye b ııiş\k olmalıdır. 
aatıf talebi düşer , işbu gayri menkul yukarda 4 - Ellerinde muracaat kağ ı dı oJs.n ölçü ubipleıi ölçilleriai 

6- Gayri menkul kenen göıteıilen 1-5- 936 hribi yukand• yazıla günlerde s ra ile ve yazılan tarih veçbile hazırlı · 
ıine ibale olunan kimse der nde trabıon icra memurluğu yarak gurup ayar memurluiuua getirip damıa ettirmelidirler • 
bal veya v•rilen mühlet ıçinde odas,ndil işbu ilin ve iÖsteri Müddet bitt ktcn soııra ellerindeki mur:ıcaat kiıiıtlarıaıa 

P
arayi vermezse ihale kararı 1 t d bü\cmü kalmıyacafıı gibi yapılacak muıayenede damguız 6lçil 

k k d d 
en ar ırıra şartnamesi ıire kullanıldı~• ~ö ülü•ıe ölçüler ahnmıkla beraber kullaaanlarin 

fub olunara e~ isin en ev ıınde utılace ğı ile o'ut ur , cezaya çarptarılac•klan ilin olunur. 2 _ 6 ______________________________________ ...;.......;.._:.,. __________________________________ __,;;; __ 

(F ilko)Y 

Güya, bo kübik kutular, iı mi olup c iımi c.lmaya sözde yeni icatlar , çok defa eski istok malları yeni bir ıekle 
1okup ıürmekten baıka bir ıeye yaram11. 

PH 1 LCO rad}oları: Her da1gay1, yani ~ısa, O:rt~ ı..ı::.u..ı-... DaJgalari alır ı 
Hif bir radyoda olma ... an P H I L C O Otomaı ·1ı HUSUSİ SÜZGEÇ VASlTASILE: Şebekedeı= sıe:len uial 
Anıen Selek.törü : Stiyzainde her cla/6ayı aynı K~ooeı tular, bnhraf edilmiıtir • 
oe Tem !zlik ele clinleıir • 

KUVVETLi Otomatik Yülıaek Tekerrür mü,edcleJesi 
Haoai paraziıleri berlaraf edip R adyo Ja16alarının 
lıaoo.tini ofo n 1f İ la •aretıe artırır . 

PHJLCO ŞASiLERi: Ttnekeden deiil 600 tonluk 
~prulerden çıkmıt p11lanmaz. çeliktendir • 

Makine tamlmen zırblanmııtır : Bu aayede fllİ içine 
ditardan hiçbir parazit ıiremeı . 

Taksitle r PHILC<.l i•mine benzer marlıalı /"''" •cılunınız. 

Franziıka - Sabi mi ? 

Mina Fon Barnhelm 
fa doiru ) buradan ıavuıman 
Hnin için bir babtiyarhk,. 
Cidden onu odadan diıır• mı 
attı ? Böyle bir adama 1 oyun 
oynasın. , Çünkii bay binbaıı 
nın paraıı olmadıiına eıek 
kafalı inandı. 'Bay Binb•ııaın 
para" yok ha ?,,, 

Likin bay binbaıi n·ç·n rehin 
veriyor ? o bir yiizük rehin 
Yermif. 

iyi kalpli bir:s"ni onunla 1•11 
dıiı müddet yanında tuta 
hoı bu yüzük de bay l.iabaıi 
nin pırmıiıoa böyle lair lmr 
nu\ikla airm•ıtir, o, lııudiıl 
deonua nereden gelditlai bile 
meı. O, ekı~riya kartal•ak 
iıte.diii vakit parmaiiaı iMie 
ver1r 

YAHUT 
Askerin Talihi 

Beraber bulanmak iıte -•e•. iıte ben gidiyorum. Fa· 
kat artık Yuıtua fena bir 

1 

•lfteri olduiuna ıiz de!i biliniz 
Ba1 Veraer ıiz de itiraf 

ıdiniı. 

5 inci G: rünü~ 
P.Vıeraer, Franziaka 

Veraer - Bayan kalfa 
ıea beaim bay binbaıiJi 
taa11or m111ua ? 

Funziıka - Bi•baıı Fon 
telbaymı raı ? tabii o cesur 
adamı tanımaz. mıyıyım ? 

Verner - O bir kah~ fi•• adam dejil midir ? Oaı 

kartı börmetin var mı ? 
F ıanıiıka - Kalbimin ea 

deri• aoktaaından 
Veraer - Doiru mu ? 

bak bayan kalfa, bana bir 
daha ıtbelce anlat.. otelci 
bay biabaııya ne gibi hizmet 
lerde bulunmuı olabilir ? 

Franzıska - Bea de iyice 
bilmiyorum. U Plıçkacı ıoyu 
nua binbaıı buabıaa fazla 
yıım.ak iyiliklerinden baıka 
ae i1iliii olabilir. 

Veraer - - Şa halde yaıt' • 
u• anlattıklın herhalde doi 
radur. ' Otelc:iDİD ıittiii tara 

F ranziıka - öyle mi baJ 
binbaıının parası yok ma ? 

Verner - Ot kadar çok 
kendisi de nekadar paraaı ol· 
duiunu bilmez, batta kimle 
rin kendiıine ne kadar borcu 
o\duiuau cia bilmez, bea kea 
dim de or. a borçluyum. ve 
ıimdi bakıye borçlarımdan bir 
kısmını getiriyorum. ba~ınıı 
bayan kalfa burada bu kese· 
de ( cebinden bir keıecik çı · 
kararak ) yilzbir albn1 var , 
( Bir fı~nk de ö bür cebin· 
den çıkararak ) bunda da 
JÜZ doka alhaı var. bu para· 
lır bep OllUD,. 

Verner .-.. Rehin ? böyle 
ıeye i1111nma. belld lüıumıuı 
bir ıeyden kurtulmak iste • 
1orda. 

FraDz"ıka - O liizinuaı 
btrıey deiild!r, çok kıymet • 
tar ve HYlfilİ bir elden alın • 
m ıtar. 

Verner - Sevgili bir elden 
alınmıı olabilir, evet, evet böy 
le terhıa ne vakit batıra aelir 
bilir miıia ? ne vakit birini 
ıöuülden unklaıtırmak iıtn 
o vakit. Yüziiiil ' de KÖZ 1en 
irak etmiı demek ki 

Fraaıiıka - Nasıl ? 
Vernt-r - asker için kıt 

bıyatı çok iyi geçer çünkü 
yapılacak hiçbir it yoktur, 
binaenaleyh ınf kıta ait ol • 
mık üzere b.aıi uzaktın aıı 
t• tanıııaalar o!ur tanıdığı 

Frau:ı~a - Vay. B a y 
binbaşi da böyle mi ol•aıtar? 

Verner - Ço1.c ta~il. bela 
Sakıonyada bir elinıa oa par 
maii olnydi yirmi ylb:ük 
kFzuurd1. 

-Arkısl var -

ZAYİ 
Trabzon belediyeıiaden al 

~iı ol~uium 321 nümrola 10. 
for chhyetnamemi Z•Jİ tt' . . . e ım, 
yen111nı alacaiimdan .. 
bük " L llJllll mu yodar 
•tokat ıoauk pınar malıall . 

.. k '" eın avak oğullarındaa 
RiŞAT 



İÇTİMA TALİ 1 

Trabzon Liman ŞirKe i 
Heyeti Reisliğinden • 

' 

e 

31 mart 936 tarihine müsadif sah günü sa t on dörtte 
Trabzon halkevi salonunda yapalau umumi heyetımiz içtimai 
Bliaçonun tetkiki için ticaret kanuuunun 376 1ncı. m ddcsine 
tevfikan vukubulan talep üzerine 17 Nisan 936 tarib:ne müsadıf 
cuma günü saat ondörde talik edilmiştir. 

ikinci içtimaım1ı mezkur gün ve saatta 1 rabzon bıtlkevi 
salonunda yapılacakbr, 

Rıhtım famirı eksiltm 
• 
ithalat Gümrüğü Mü<lürJijğünden ~ 

.. .. 2605. lira 59 kuruş keşıfli Trabzon gümrük 
onundekı rıhtım tamiri 13 4·-936 güniine mi.isa-
dif vazartesi günü saat 14 de açık artırma suretile 
münakasaya konulmuştur. 

Taljplerin yüzde 7 buçuk teminatı muvakkata 
p~raI:rı ve nafaadan musaddak ehliyetnemelerile 
ıtualat giimrü~üne müracaatlari ilan olunur . 1 4 

Gümüş mecidiyeler h k 
DEFTERDARLIKTA 
Tedavülde ı kaldırılan Gümü~ mec~diye ve ak-

samindan hcılkln elinde bulunup satmak istiyenler 
den safi beher on gramı on dokuz kuruştan alına 
caktır. Bu suretle satmak isti} enleı in Trabıon 
merkez ınalsandığına veya mülhakat malsandıkla-
rına müracaat eylemeleri i)an olunur . 2- 4 

Mıntıka atletizm heyetind 
12 nisan 936 ~azar günü saat 13 de cumhuri-

yet alanındaki stadyomda büyük bir atletizim Lay· 
ramı yapılacaktlr. Şimdiye kadar Trahzonda gö· 
rülmemiş şekilde hrzırlcınan oyunları herkesin gör 
mesi için tertibat alınmi~t1r . 

Katiplik müsaba as~ 
İthalat ve Transit Gümrüğü müdürlüğünden 

ithalat ve tranait gümrü2ü müdürlüğünde 12 lira rlıkl1 

k~t~pli~ açıktır. memurin kaııu~un CÖrdÜncÜ:_madd( siııdeki şe• 
raı~ı haıı olanlardan musabşk0& ile hn•caktır , l::u şer2iti b2iz 

, talaplerin imtıhan günü olan 6- 4-936 pn rtesi s2st 13 de 
m~ktep ıahadetnamelerile diğer vuikalnını Eıhınk gümrük 
mudürlüiüne murncaat etmeleti ve dnktilo bilt!nlerin tercib edi· 
leceği ilan olunur • 

Sathk ma angoz 
ve muhtelif p 

ş ri hız 
çalar 

rı 

Trabzon eol~ hukuk hakimliğin1ien 
.. 
1 
.. Mahkemece tereke sine vaziyd cdilwiş olan Trabzon m" usu 

0 u b~kkının mer~ş caddesindeki me;ğc:z~sı12da Gl vcüt m ı n· 
gJıhı2a ait bir adet şerit bı21r mnkiı>esile mohteH pıuçnlaınnın 
J -: 4- 936 cuma güoü ıaat 15 ele aa.blı.cağındon istel.dılerin 
o guu Ye aaatte meıkür m5\hıHe gelc:e:lcıi ilan olunur • , 
1 

fenn· ~ 
birbirine 

büy·· k harı 
eki ştir t 

MA KO 

( 

t:abeti den: 

Bir bap h ne 
G y i m ulün 

ğu mevki , m.b 11 
numar sı 

yet ve mübttti 
Taktir olu o 
450 lir 
Art 

günü 
1-

rtırm 

9 6 t r 
512 num r l 

n, 
• . 

rı cı 

m t : 

c 

Dünyau!n her tarafında en kibar salonlarda buh:ınan y<'ga . ~ o 1 
er )O ur • 

Fazla reklama ihtiyaç göstermi) en en iyi rad o • &)I O 
Ayni müessesenin 3) ni şeraiti haız hem uruz, lırm Ç( k 

RA 
« Kelvin!:;\to » 

... İstanbulun bütün lokantalarında, bütün kibar 
yegane soğuk hava dolabıdtr. Arzu edenlere 

PUL T L.B O 

r 

k üz r r ma 
ş g .. ı d h t,.mdit ve 

.. 6 p z ıtcsi günü 
y pıl c k rrl m 

ş s y n la 
ucb ı olan diğer 
ın o g yri eı:.gul 

c t n ed 1 iş alllcaklau 
nd o f zl. y çıkmrık 

ço Erhrcın ıh le 
r , ö ı~ bir bedd elde 
m zs ib-le yr p ıı: ~ :z. \e 

a t ş t l >i üş r , 
6- G ~ri menlıul kendi 

s'o ib 1 o un D kı se der 
h l v y v1rilen m_üblet ıç·nde 
p yi vermezs ıhale k rarj 
f sb oluDarak endis odeo ev 
vel en yü s k teklıfte bulu 
nnLıme nzetmş oldu·u 
bed ile im ga razı o ursa 
on , rzı olm z vey bulun· 

zs h n on beş gün 
üddetle ~rt rm ya çıkarıp 

en çok rtı ıh le edıiır. 

i i ıh le 

z n me urıyebmize 

Tr 
y 

U a 

t h l olunur. (1!)3) 

ı abet 

r ed len tekke 

c l 

4 Sahife 

ol3, 280 seh'm ihbar oluna· 
r&k 85t 161 , 433 , 914 ıehiınİ 
~ç·k rtırmııya vaz edilnıİŞ 
olduğu dnn l 5-936 cunı• 
günü saat 13 14 k dar dai· 
rede biri~ci aıbrmalan icra 
editPcektir . 

!\rtırm• bedeli kıymeti 
mubammencnin yüıde yelnıİŞ 
beş"ni hulm2dığı taktirde mü 
şleriıi üzerinde birakılacaktır. 

A!rıi takdirde en ıou artır 
maoln taahhüdü bakı kalmak 
üzere arbrm on ben güD 
müddet temdit edilecek 18-
5 936 torıhine müsadif pazar 
lesi günü saat 13 den 14 de 
kadar 

Keza d:ıirede yapılacak 
ikinci nçık rlırmcöında artır 

m bedeli kıymeti mubammo 
nesinin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı t aktirde sabş 2280 
num rala kanun bkamın tev 
f!kan geri pır ıl r tış peşin 
dir rtirm ya ıştirak etmek 
iıtiyeolerin kıymeti muhumme 
nenin yüzde yedi buçuk ni'· 
betinde pey akçesi veya milli 
bır b nkanın temin t makbu· 
ıuau h.ı.mil buluum lerı lizıDl 
dır h kları tCJpu s cilıle sabit 
olmay&ın ipoteki alacaklarda 
dığer lakadaranın ve irtifak 
hakkı sabıpleriuin bu hakla· 
rıoı ve hususule faiz ve masa 
rıfe diir o! n iddi lartnı evra 
kı mü bıtelerile birlikte ıJao 
t~ ihinden itib ren yirmi iÜP 
zarfınd• irlikte dairemize bil 
dirmeleri ln:zımdir aksi taktir 
de hakları tapu ıicilile sabit 
olmıy ol r cetış bedelinin paY 
laşm larınd n h riç kalırlar 
muterk·Cl vergi ve belediye 
rusumu rtlrca bedelinden 
h·rızil olunur dağa fazla ma• 
lumat olmak ist·yenter 1-4 -
936 den itibaren herk in gö 
rebılmesi ıç'n ~. irede açık 
bulundurulacak artmn şart• 

namesilc 934-GS num rah 
dosyaya mur&c ti me c"t \TC 

&iki gö ebılmeleri ilan olunur 

Kcndaıtc la r /\"'J 

sı; hariçten s püı İ§ kal.ul olunur. 


