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Çökar e -
l\rr.di u umi n· 

G! •• 
Ü;· eti umumi müfett"ıi· 

rniz b .. y c.ha Uz. r evce! ki 
l"Ün İ4.thİr u pu uvı~ , hrimi 
zi teırrf ~t i l TCtı • B Y 
T ahtJin v purd ıı 'i, n eı.; r i 
ve i~ d rm2 k mu nl rı, 

nı•f•tli,lik erkanı, fırka, " 
lediy4 re ·,,/ ... ri tar (ı dan, 
iıltt/111d de ·Fr::ır iltırige/a'lıe· 
ri, t~~ küll r u k laba.lık 
bir it k Y' w r ı 
krırıılu.,11n ,, • •• , j rtna 
Poli• t raf d n • a l m • 
tll'. 8 y T h ın, rf l yıcı a 
r 1 e l ri i .. ıh ıı h h • 
idrr.l ... m.f, A k r , j r:.J rmliZ 
Ya, po is h t r ~o n.uş ce 
•onra yani rı d1 vcıli ı1 Leş 
mü1auir olııugu hal e c tomo 
bille mGF ttiş rk kuı ag na 
llitmiılerdır. Ak. am yemeği 
ua(i ko ıa rn ela y ni/11 işti·• 
Dun, b y f ... hdn Lzerı ma • 
kcmlarınJa o .. lı , lu~m~ndc.n, 
fzrk:ı u.e b lediye re Ble1i, 
Pulcıtana fırka oe bd drye 
h~yetl•ri .z: yaret etm ,lerdir. 
S.cı.)'111 umumi müfetı ı m;.z• 
houıeldin de"ı.z. 

:>oi:" 1. ıudahi At türk köı 
hılnan tei11F •. ıı, t nek rı..: re 
olduta 11 y r h ın U:r.~r 

:Yarin cılı'lmd n it' ıaren kör 
kte ikamet ed c /ıL rdır. 

Refgk, t z:a ,, f..r a ıharp 

kayrra k mı bc;t Ceoat ve 
uaoyı1 mif 'lVtr m vın/iğine 

atandrfını uv lce haber oer· 
ditimiz deterlı c•ki emni)et 
muti rümüz b:ı1 B:ıhrı aynı 

oapurla gelmiılerdir. 
Maliye miıf ~oirlitine ta -

)'in oiunan eski malıye mu· 
fettiılerinden Js.anbul maliye 
rniırakıbi ba)' 1-Ju.snü ile •ıh 
hiye müıotirtigir:e atanan 
ur.hci!d müfeıt ·,, bay Enuer 
henüz ı:etm,.miılc.rdir. 

Maarıf miişcuirliğrnc Er 
zurum 1..ultür c:l.irektôrü kıy • 
meıli hcmıerımız M. Re~ din 
fay in edileceSi iıidclmiıt ·r. 

ı <a e 
Hucum 

e 
1 • 

Ankar - H b(§ kuv et· 
leri drın yeniden makalle et· 
rafındaki cevzılere bucüm 
etmiıler ve fak at çekilmcie 
lllec tur kalmışlardır. 

Cenup a 
Hazır h.k.lar ! 

Ankara - H beşi r ce • 
11up ceph ı.ni takviy el ek 
tedırler geçen )1 y:rmi be· 
tindtn bu yuı yeuııtııe ka ., 
dar ot uı bin ıtl y n c. keıi 
ka.ııaldt D o ı kı r fcrık ) " ~cç 
mittir , 

Sür:yed 
Ölüler, } aralılar 

Ankara - Paristen bildi· 
tildiiiı:t~ i6ı e: &ur iyede dn ı.or 
dada t heır. miyeth h. dııcler 
olnıuı ve &iima)İiC 1 rc:cn btş 
kiı ölmüı ve.: bır Lol ı )cıra · 
iallmııhr , 

rd ı 

'°e t 

r ıs • , gfı u 
cdrc.kdl lr'iıun

u 1 ı ı b lle.tınek 
ı b ş vu u kr n 

D k l J Ö U U'l d O n• 
0 0 1 ıyle ko:ıuş"r ık 

b y ıra d y o 
e ı g li t: t - İJJ u i 

i ı ub ve ü ı 'ıl ·, p r 
a el' etez k yü.üku löy· 

lu r mitin bu h li bugüne 
k d r en yeni ve s v'mlı vuıf 

} rda biridtr. 
i çcmiz.in ekonomi hay hnı 

canl-..ıdı ail f nd k ü üaü bol 
luğu ılerl tlll .. k ye Y·~ .. ~ 
r.uk iç 0 fındık b hçeJer:nı 
öııem i fen es s nr1n d~yanan 
usullerle temizi tuıek ve to? 

kl rın verim k bıhyctıeriui ra . 
yü ... ltr.cek her türıü vuıcıtı 
kuıla m yı halkıa:ız kavra 
011 tar. i çc.m zde ~ ü tür işl~
ri tem h :r; uı al mam ştı. kc.z 
mız n her nokt sındı eçılan 
o' utar brnD.!ilZ ık yüz.ünden 
veri s ı. bır h lde dev m 
ederken bugüa i ç miz meı ke 
ziade 1 o y d.ı Ş lp ı:ı>ru:ıd 
yen.den y pıa n t mır edılen 

ve f alıyctc gf'çmiş buluoırn 

aı ... ~tep1er k ı ızın medet i 
ve mili senelini taınaml )'Ot 

bu i 1lerde ve bu ışlcri başa· 
rac k va hğı kcnd !İcı .. e du 
y;an k :ı mız b lkı her köıd 
iş b~ş rıl L>ınd üstünlükler 
ynratouğ bugü l bdtr bulu 
ııu} ot • 

Beşi tüıü k mu\lluğu dört 
1.öyüofüı t m teşkuatlı mer • 
kez mwktebi Vı r;dır merkezi 
d irevi şekilde ıhata etmit 
00 büyük köy de yardır ki 
hemen he o ayn m .. safede· 
duler. su~ı rda çocuk mevcu 
7.)0 k d rdır oıs.ul müdıvım 

45J k d r Öltenci ıle dolmuş 
ol u bugüolsü mektep bio 111 

tamire d hı kabiliyeti olm2ma 
kla beraber aıhbı ıartlar~ ve 
medcui ıbtıyaçlar önem ve 
rihııcden v&ktıie her ıını)lı 
yapılan bu bına bize h lef 

tnııa zl ol~cak ıevgih ycv 
rul ruııızı kansızhi ve n.ha 
yet yıkılmıi bir bedene sürük 
lil) or l 

Bugü uu ıbtiyı;.cıoı gören 
ve bu bıo dao bıiş\ıo suretle 
i tıf d r ak lazımgcldiği· 
ni t dır ve l şh edoo 
h&lk her cephede olduzu gi· 
bi bu cephe dede fev ~iade 
f cd li hl!: gösteı mek ı tıyor-

1 r • 
p timiz"n, re j in h liil 

iocchklerale ıki yUdtr halkın 
iıtci(ni muhıt o kudret ve k 
bili) etıni ölçen ılçeb yımız 
keodıae bs dirayet ve bı a 
rıbllı bnlk h~b kuı aruırıda 

L 
s vgi 'le k yn ş ış bir <'l' ir 
liğı, iş b,rl ği ) ·uut rd: her 
Y ::i \ÜCuıi• g t riiği büyü1

i 

eae l " b l' ıs k ı werl·s 
z'l , on " lp "' ın· b ., t 
k vuşt rm ş tulorı~or. P.o· 
g ı n raıı ı:u ınra itlerde 
bt gt\ si a hı şilttiı-:.üne g l -
m ş u!u'"uyo ... 

B şiktüzü h~r ı:sitı bild ği 
v çlı l · ·i l:jr ı:ıehiyadır. 
Kab l ö,, l ih nah' ye eıl~uık 
g' ç t · t bnh ı:m l: r 
tz ı e.. y'ş oi r1urchı• uştu. 

Ge~i i u ı l r • unda 
bırı c d 1< Cf' • d tt p bina 
s D c g ~ · a lıl:.i o uşu v rdır. 
Butfı m & .... i r.ığı ve c~c 
ıııı·ı fl- .-t e m rkcz öii-ıct • o 
menl rıle bır v .. h.:Jt;t kur n 
tecrübeltrue takriirler kn \D ~ 
m 1 rahiy~m ı"o r:r üoü ü bzy 

1
. Mürş't, d b b şt grı ç ve 

kültu.cü a, m- "'u~ım z h1 lk 

1 
uuınd Swvgi i'e ıfolu ili kn 
laril lü.ü:ı kuvvetlerJui ı:.ehi 
yem"zdc toplamı~ Lulunuyo:l r 

S ygı ile tekr:.r eti meai 
bo·cu ınuz ol D b şta l ı?mr.ık, 
uunmak b.lm"y. s 0 ym v li • 
m :ıi .ı v ~ dığer mü dır DIDID 

ve li buuı bü tti cütü.lı: yoiun 
d duyl!u h:sler le doıu l:ulu 
nan g •nel m.d s arka da şiarı• 
mlz n m d i ve mane1 S y r • 
c:lıml ril .. b-şuı\ m iılerde ol· 
du&uud n 1:y ile ilk 

~E~KÜ 
Muht rem Y cniyol g•ı.cto· 

si D.rek ö:tüğüae : 
Trai:ıonun Boztepe mahal 

lesinde :.9 çocuk ıüunet ol • 
muştur v.._ y p.I o sünuotleri 
memle et baatancs;adci:i paa· 
sör Ü.sıU ıa tar fınd o yapıl • 
mıştır. y pılan sünnetler usulü 
fen .. c U/iUD olo.rak yapılmış· 
tır çoculdard n bır damla 
k o kmadığt gı ~İ teıniıliie 
ıon derecccıe dtkk l Ye ıt na 
edılmiştır. ve cauea ; as:pti 
ııttıeps yi bilen bay Oıınan 

yap.,gı sü ınetLri ıon a· tem 
Av up letleri ile yıp'!l thr. 
O .. m.rc1leıia yapmış olduğu 
•ıki" uıul p slı kıskaııçlarıle 
değil parlak Avrupa al~tlerile 
yapılmıjbr ve ıüanetten ıoııra 
da liç dört iÜil panıumanla 
nnı d t .. kıbeta:ıiştir pek az 
bır za and;ı çocutdar& tedavi 
etm• tir, Bay Oımının her 
ıene yüzlerce çocuiu mccca 
nen eüanel eU .. ii g bi ve e) i 
oluc<:.ıya d r da plDSU!:lan 
ların'I b ılur ve hıçoır z ıman 
üşe mcz Bay O.smanın 
bu v h.Di ve insui hizmetle 
riııi daim& takdir ve teıe.kkllr 
lerim'zin muhterem gazetenize 
derci. i ço \ rica ederiz. 
Çocuii Bab ları : 
Bozt pe mı,;.bullts'ud"n 
Ahlatlı oğlu knnp lbrabim, 
Sadık z delerin yanında 
Nom.n oğlu Süloymaa, 
Ahl&th ojhı k11ap Halı(, 
Ôıner oğlu hm il R'!i,, 
Kas p S.fcı og1u Şiikrü1 
Boztepe mektep ba:iemeai 
to"şi oğlu Süleym o, 
~ zlu oilu bekci Mıut f ı, 

• • 
lr-Ş"''lbü ettiğim'z mf"kt{'p 
bin sı ril ri de f :ıl gö·ece -
g' ·z :şı rugüa de ş~l:.r-nla 
ka d t k bo ç' r. 

K z m z la nır ile d hj 
İfl rd n g 1 c k )ıll r~ u 
sZ.tü;JI rd ı,i ı b ·r ne r ptedıl· 
m· oto~o ail yo 1 r n t"'mrtm 
ltı m ş ol- n1uı 1! z ve Be • 
t ktüzü rocı lı d•riode h"rer 
ıs 1. kuruluşun 1 n b hscde · 
c ğ"mi b·şt.. h ,fkı tenvir ve 
& b ik ed ıı t hı ililer;u:ı ıia bu 
&na k d r 1: z nd1k ... rı Zı· 
ferl~r e b~ş\ yar.:"k n v'uç'e 
öyl _k m n bo cu~ 1ur. 

G nd m cl"a zas u 'en 
Şe\ k t K•radeniz 

ı:rx:ı.--:ı. u .. rAi 
:r:o..eclis 

V iayet g nıd mrclisi P.O· 

u lhi g n il.inci TEiı /Vi<ınür 
'i rd rın baFknr.lıf• altında 

topl.morc..k g indeliht.!ki işleri 
konuşmuştur . 

J3elediye 
:r.r.ı.~-lisi 

s~ı~diye in c 1'ai, ekseri· 
yett butum:Jdığınd n topfntı· 

larını yop m mrşlarciır • 

lvI.u.sahebe 
D ·m a Q'J"l1 C. 11. paı ı;,. 

•'nd-ı kız.Orl:l. okul dirclatörü 
bey Ô ner S tılı tarafı ıdan 
anıik 'op u/ia muıohab /er ko· 
r:u•and i~t fodcli bir mu•:ı· 
h ,be oerılmiıLir. 

Ealo 
ÔJ etm nl r bi fiii tara-

f.ncla.n cuma"'tui akı.ımı bir 
balo tert."p e:lil ceklir • 

I 

IG LE 

00 çocuk 
n olacak ? 
~\ n •ıca s .ıkathJı tespit 
edtlcn g~ zi Pş.okulunda 

h5.1a tedrisat var ! 
Ü"?çcn Jyıl rı :zdı da 

~ü'tür direktörluğüaün c!i~kd 
göıünü bu c:ıcscle fizt-rice 
ç'kmelı: isteıııivt.k : Z ·ten 
eski bin ol 12 ve gtçen aene 
c!e merd ven'etiu·n çö meıile 
hü ül bir feluketi if ~ret t • 
m"ş l u'uı D Gu' Pş. o~u1uıı• 
doı aıtık tedr sot yipılamıya • 
c ·ğın rl ir 01t d ve elde 
BOn nı hend"s nıporu da oldu 
fru halde, işiltiğim"ze gö?e 
bfılii hu sak t ve her ın çö\t. 
mcai mühtem 1 binada tedri • 
s t y pbrılmckb, öğretmenle· 
rile bc•aber dö,tylb çocugun 
h:ıyati tebl ke :ıltıoda bubn • 
dt'rulm kt,.d.r. D ~rıildiii gibi 
mel t p bin•sı a kaba, mü· 
hendis rpo•u tedr!adi mtn 
ediyo:sa, nl mıyo uz, fenne 
kaırşı l oymanın m n"'ıl nedir? 
Kültür dink•ö !üğü, eğer 
biuu zlık maıerdinj elde bir 
k lk· n diye tutuyorsa, prş·nen 
söyliyeiim ki, bu bir arnzcret 
değildi", y pılt.cak iş, evvo i 
mcnlcye ehemmiyet vermek, 
vaı'yeti ol iuğa gi':>i o•taya 
koJ ua·c, tedr"s \h durdurm 'lk, 
mektep b,auı istemek, almak 

lam1z, balımın: a, me&uliyet· 
ten kurtulme:ktır. Tebhke göı 
tcrilm'ş. bifıa istenm.ş te bu!u 
n2mın:.•ı mı ? 

Te -r r eı'liyo·uı, ha biııa 
ansız n çökoJrse 400 çocuğua 
bıy.ıti ne ol ea'dtr ? 

ı 12 Şıı&at Çarı.:mba 9j6 
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Bu u 1, b ba!ım •vi miz'n 

k pusundaa iç .. rl bir ıırkadış 
girdi ve rr;;s;a brışmda y zı 
y z!l'akt oldu ;u u göferek 
iç>ri f'İrciiğ'ni söyleyen hu er. 
k3daş Trabıo!IUD bugüne ru 
gün piyango:ia en b.ıibl"s' ve 
fındık iş:odc de en bilginid:r. 
Spo tmen bir s hbül y mma 
gelen bu Gtk daş : Cevd t 
dedi : 

- Fuıdık dnllaunda nikel 
kuruş büyüldüğilnde y pr kl;ır 
görüadü, k rnnfılleai yüıe çı" 
tı. H:ıv1hr10 bö·ıle güıel git 
f ğiııe bakma,. Ö J.ümüıde fır· 
tına, kar, soğak, do 1 1 ayaı 
ıüıgarl:tr var. Hatırlarsınız : 
9ı9 d; tıpkı hnv~lar böyle 
geçmi~ti de fındık ü ünü fo• 
m· joıla .karşıl•şmış'ı. Bunun 
için yn ki ellerinde fıudığ' 
'bulunanlar tutsua, ı.:cuı s ... t • 
muın, önümüzdeki yıl ürücüo 
a:r. o~m ıı ihtimali vardır. 

At kiidaş cu kadar di> ip 
çekıl:p g"tti. ben arkadışln 
dedıkleriııi ya:ım k1a beraber 
ibtiauil v~ udi eye içimde 

ye vermedim, ben Tenrıya 

in nın 'U ki o ne isterse öyle 
o'ur. ister kıtlık y&ıpar, ister 
bolluk.. bu yıl fındık ürü Ü • 
nün g çco yılda'.'l rıe malü :n 
dahıı çok p ra etmiyeceği, 
ve ile ın Ifı:n de.hı ço\c olmı· 
yılcağ' 1 iş .. par.!ida, üründe, 
h v.ad . fonnı· jQ:da değil.. lı 
fındık üıerine y~p lan işlerde 
bilg· s!ıt!k, teşkilitrı~lık, ııelişa 
giiıcl iş y;p ş, bavayr. göre İf 
tı.tuşuruuz iadır. 

• • • 
Düıı Ü~üacü Easpektö~ü • 

müı.ü karşılnmiya gelen hal • 
kın ar sında dolaşırken )!ula 
~ım şu ıöı.ler çuph :· 

- Artık işler yoluna g r~· 
ceı ... d leklerimi:zin · )'Pp lJığıni 
ğÜ'f ceğ":z • • buııd ıı böyle 
trabio ·un d yüzü gülecek, 
b bta rıçıl·c k.. Bilenler iş 
bsş na, bıl:r:uy nl~r iş d·şını 
çık cıı •., lakılabuı feyir.leriui 
T•hııin Uıetin elılc topl omı· 
ya b hyacağ•z demektir ı . 

Oaun içiud:r ki o:ıu karıı· 
l m Y geldik ve o geçerken 
ORU içioıiıdco aUu~ladık J 

• 



2 Sayfa 

Su iyede 
karişıklık 

Ankara - kuduıtan bil· 
dirild iği e göre dört b ftadan 

eri ıuriycde dev.am etmekte 
ol n grev tekrar aleYle•mit 
va hılkın baykotu ylbündea 
Fransız demir yolu kampa11 
y1111 Te elektrik ı;rketi faali 
yelleri tatil etmiılerdir . 
Suriye Üniveraiteıi ve bütün 
yüksek mektepler kapatıJmıı· 
'e irfi ıdarenin ilini bekle 
Diyor ve bu b ... reketleria Lüb 
n nada sira•c•foden korkula 
yor 

İmp ra or 
uç klar top 

attı 
Ankara - Dün habeıiı 

t eda er phclerde ehemmiyet 
li bir badiıe olm mıştır. yalnız 
yedi italy n uçt.ğı De11ieyi ye 
bu eyand Imp .. ra\.orun ı ra 
yini ve uçak meydaaını bom· 
b rdım n e.tmittir meydend 
iki uç k bulunuyordu. De11i 

den bildirild 'iictı göre ~om· 
b udım; n bir il!! at ıürmüş ve 
lmpardor bizzat Ta.yyare to • 
punu idaı etmiı ve top tü . 
fek meımilerini 11 uçaklara 
bir çok inbeti &örülmuıtür. 

Rus Fransız 
genel kurmay 

başkanları 
Ank ra - Pıriate balon • 

makta olE.n ıovyet geael kur 
may başkanı bu aabala Fran • 
sız fClicl kurmay bııkıaile 
aörüşmüt ve yemeai beraber 
yemi§lerdir 

Pariste 
ziyaf t 

T. R. Aras Reis oldu 
Ankara - Dün Parislc 

büyilk cJç:n::z lii\Ck j• j iıf te 
baHuın 11dlı şmı s1 hı l<&olara 
şerefine verdiği z°)dt lte Ro· 
men dış işleri b krni Tilülcı 
ko ıuıamoıme müüibince 
balkan ınt ntı bııkanlıiıaı 
dış işini bakma. mııa devret 
miştir . 

5, vyet genel kurmay 
başkanı 

Ankara - Sovyet ienel 
1'urmay baik&nı loııdradan 
Pariıe ı~lmiıtir • 

Hab~şi th da 
müAh:ş 

infilaklar 
Ankara - it lyın recmi 

mıbatili11e gö ·e eritre e ıo · 

mr İt cebheleriıde kayda ıa 
yaa bir ıey o mamışbr DeHİ· 
eden alnıan haberlere atfen 
Pariıteıı hild'rHdii iue ııöre 

De11ieaia bomb11dıman1 sıra 
1111da tehir tc.m mile tabliye 
edilmit buluııuyorr' u kuıba 

ölen olmamııtar her taraft • 
mutb"t infilildnr etıtiJmiı ve 
•adiden yikıck J.um n ıu· 
tualarıaın yükıcldiii görül 
müştür . 

Irak lların 
pro o to u 
Ankara hak parlemnlo 

aund a 5J s •yl v milie\ler 
cemiyeti daimi meııdi:lsr ko· 
miıy nuaa muuı c2 t ttderek 
suriyedcki Fı ar ı z muıd ııa ı n 
id re tarzını p rotesto dm ştir· 

irgörüş e 
Ackara - Mare~al Tuta· 

ıcvki yerın bıbri)e lC bava 
er~ ini b~rbiyui bııkanlarilo 
görüıecektir . 

Avusturyanın 
ist1klali.. 

Ankara - Çckoılavakya 
Bı t bakanı pariıe gelmiıtir 
Fraıısız dışbakenilıe Avvstur 
yanın !•tiklili ve Tuııa hav 
zuının tanzimi me ıelt leriı ide 
ıörlıeceLtir • 

lzmitte köy 
birliği 

Ankara -- lzmit viliyeti .. 
nde bütün köyler biri< ferci.: 
koca eli köyleri bayındırlık 
ye kultür birliii adla bir bir • 
lik hurmaıla.ıdır bir lıiin raye 
si toplulak ve el birliğile köy 
lünüo yükıelmcsi ve köylerin 
baynıdırl•ıtmlmaudır ilk yıl 
için birliiin kurum Ye idare 
maarafınn ka) şıJık ol rak 
huıuıi idue yirmi bin lira 
ile köy tE:eekkiillcride inaau 
batına yirmiıer kurnıla ittirak 
edecelılerdir • 

Zelzele 
Ankara - Bolada üçı 

pıuUır olııı•r ıaaı la•ıla 
il• haf il oeya ıiddclli yer 
•ar1ıntııı olmokıadır. Dfırı 

ı•c• bol yiam.ıa yofmrıtzr, 

Mina Fon Barnhelm1 
YAHUT ff 0) Askerin Talihi 

........ 
Froylan - ( Ona baka • 

rak ) IJ~rcdeyim ? ne iÖr üyo. 
rum ? ,Bu ) üzilk .• 

Otelci - Kardf ıçuiae 
yüz elli t ler deier. 

Fr czi ka - Bak yahu ,. 
Otelci - Hiç düşürmeden 

luna ıekıcn cltın verdim. 
Fıoylan - Onu hnıyor 

musun F ranziaka ? 
F~aaz:ıka - kendiıi bay 

otdq bu > üıüiü nereden 
ald:n ? 

Otelci - Evet Y••ıum ? 
Bunuc bıkkında dojra bir 
ınalumatuııı yoktur 

f.r n~ıkı - k 1aıukuk 

% 
kında doğıu bar malumatını 

yok mu ? belkı 

de Fıoylanın fizeriadeki adı 

deiittirilmit ve kasaya kon • 
mut ve rehine verilmit ola • 
bilir. Göıteriniz sayın bayaa 

Froylan - O!ur, odur, 
az. bu yüıüiü DllıJ elde etti• 
aiz bay otelci ıöyle bakalım? 

Otelci - Ben mi ? Dün· 
yada en namuılu ve en doiru 
bir ıe kil ne is~ o ıekilde ve 
o surette H) il deier bayan 
aayıa bayaa... Tabıt benim 
/eliketia i, zararımı iıtemezai · 
niz dekli mi ? Ben esıaea 
Qau ııaere ea ıeldijiıt ıe 

-
MEML. E 

Türkün yur. ı yol göstericeai At tür 'un yüksek ir c!esHe yur· 
dumuıuzun geçifmiş olduğu ba, döndfırücü inkilôp memleketim1· 
ze ıelea ve geçm iş ile şimd ki hal u.::: s·nda mukE) ;ııe yıpan 
yabancı yazganların b yret Te takdirle rlolu yl1 zilc r yn:malerıca 
yol açıyor, Bu yazıl "' arasında Fr nsız yazganı H nri L'lporte 
tarafından 15 Sentetrin 935 t r ibli Ln R evue de Fnocı!'de Df'f· 
rcdilen birini bu uyımı z. dan itibliren takdiıa:ı cdi) o u-z. 

E•et, yeni Türkiye'nin 
hiklyesi hakikate• dillere 
deıtan olmay li~ik bir hiki· 
yedir .. . o kadarki aölgcde 
ve ieride bir kmtsciığı binbir 
gece maaah hıtta f rkın e11 
• birkir •e xcng'n mubrı yyele 

li ı irlerinin en ç ılırnca ıünu· 
hdl ti rıa nazaran ferı b 
fer ah aşmadığı ,.u ' t yoktur 

Bir •:ırmıı bir yokmuş 
e•vel zı!uaın içinde çok u ·i 
deYirlerden kaime -=ıki d • 
lı hırçin bir p;ı d if ı hın idare 
etti harap ve yıkık döhük 
bir ülke varmış ... 

Bir ıüıü yeni çerinin ko· 
roduğu ı r~yio bir l· işesinde 
briıüıüp kim e in ıöıüne ıö 

zükmeyea h ariçten TCya an 
yin içisadea gele• ea af k 
bir rürüh Ü den tirtir t itreyen 
ve bütiin Avnıp 'r.ın " Haat 
adım,, dedİii kia:ıae huzur Te 
emniyeti, muti k bir adalette 
eaki örf ve adetlere ıık.1 sıkı · 
ya bailıhkla bulanac iını z.aa 
nediyortla. 

Yeni fildrlerin k 11 VYetli 
bir clıalıa zibi geHp h• •• a 

Jikiue11in tlaTar eteklerine 
çarpmuı beyhude7di zira ba 
daYarlu ıuyun ,ukıelm .. si 
niıbeaindc yikıcliyordu ve 
darebeyliiıi haklarıaın deniı 
tekkelorimio hayahnı barem 
ailarıoın ibdası111 ve kadu•la 
rıa baremlerde yaıımu nı 

emNtmekta devam ederken 
hali Ku ununb i kalmıı bir 
harp patladı lbtiyar prtdişa h 
bu hıube doıtluk ve ittifak -
!arının aaik;yle ıürüklendi 
ve pekdo btklcLcbiilceii gıbi 
bu harpde El.ildi Üık ... ıi ııe 
parça parça enilecek ve ciün 
ya h rataaınd n ebediyen ıili· 
aecek oldu •• 

Derkea, bırdeabire aaa 
toprakdan fııkuan , o zam na 
kadar iımı belirmemiı haıu~ n 
lide bir zeaeral ortaya Çlkb 
Bu ienerahn hayatı bundRa 
ıonra artık müt•madi bir ha 
rika ol~caktar, 

Adı Muıtafa Kemal'dir 
Onbeı tene aoara kendiıi 
tarafından kartarılmıı, kurul 
muı canlandmlmıı oka bü •. 

bileyim. çünkü baıp eehıetli 
idi. Muharebe unuıncia bazı 
kimseler 11hiplcri belli olarak 
yıhut 11h1pleri meydana çık· 
mıyarak bazı tedbirler ile 
bir çok yüıük utmıılardır. 
Bu veçbile bir çok y üıülder 
de bu barp esaaauada S.ak • 
ıonya hu udu haricine çıkar 
mıılardır ( Bir müddet daha 
bakarlar aıh&yet ) Veriniz 
onu baa.a sayın bayan, yine 
onu ıiz haaa veriniz. 

Franziıka - Evveli aen 
cevrp ver bakahm. Bunu kim 
den alduuz ? 

Otelci - Ôyle bir ad m 
dan ki : Ondan k5tiyen iti · 
mataııhk ve ea.niyetıı zl ik 
me'mul edilmez. Çok eyi bir 
adamdan •.• 

Fı oylan - Güoeı altında 
J•t•J•nluın CD eyiıindtn. 

Deail mi ? Eier ıiı onu ken· 
di ı bibi.nden ıldıyı nıı, Ça , 

yük Mıllet eciisi (Kam-tny) 
kendisine ıevgi va şükran 

hissile " U msun babcı• " , 11 

Tür"1erın At 11,, , • At mız., 
demek o l ha uku1i.de .. Ata 
t ürkn dı ı verdı Bu ad ken 
di : ıe di, ülil ~ ı:nin ebedi 

~.d.dır. (1) 
Fılhakik , ba edamın onbeş 

sene k d r k ı bır zr m nd 
Tacib' in ıoylediği VC'Çhile: 
ilab l rınhüyü,. işl r bl'i şınm k 
üzre alelekser k - hra m nl ra 

hsettılderi,, şu müci<lc.t zar· 
f md vüc ıde get ird:i i eser 
b •m muh 1Y leye moyd a 
okuy n h mdc hii. lul.t tua mü· 
c;ze ncv:ı:dca bir bat rıdır 

O nun yü ·sek fııluh&ı.tlcrın 
d D 'mdıye kııcd .. r bı:>bı~tm 'ş 
o'a.n t e.·ihci!cr or.u m zinin 
en yüb s~l: ş ahsiyetlerile muka 
y se etm'~lerdir. Meseli: Vlll 
inci H enri'n:n, E liyük Petro. 
ıı.u "s b' g toa'uo Boa~par· 
tein i slmlc.ıı k leDlleriniu ııcu· 
na pek t bi oları.k gelt!D iıim 
!erdir. Onu g r çcn yıl Ankara· 
da gö:üpte çok ıüı.el bir 
portreaiui çiımit eb.n M Edo· 
uard H rriot dıba büyük bir 
teT zu jle Cromvelle bcaıet • 
mektedir (2) bütün buaların 
y nıoda şüpbeıizki ortaya 
atılacak en h rs:i'etli methiye 
ıöoiik k lır bu itibarla bu 
methiyeyi papm k.t~a aciz 
o\duiumuıu ıtjn.f etip iti 
ehline birakırlıren makaadımı 
zuı aııl vaka Ye hadiaelerin 
meydoDa koym k oldujnı;u 

ı"ylemek ıaler iz zıra adalet 
ve takdıri birleiticmenia yeıi 
n çaruıni tt ıkil ettifıine 
kanm: ııitekım büyü~ adamlar 
tar fıad n bı; ıual n yüksek 
eıerler tı pkı rakkamlar ıibi 
açılmınc~k kadır )Ükaek bir 
beliıata malıkdir. 

•*ııı 
191 8 Y ıhnuı ikinci ttıria 

ay\nda mu:ukcı mütarekeıin 
den ıonra Türkiyenin vaziyeti 
artak ümitsiz ıibiydi • 

Boii!zlar ı~·ıilizlerin elinde 
lıtaD bul Çanakk•le boınla • 
rın ve stratej ık noktelann b< p 
si mültefıklyıin i•gıh alt ıtda 

idi Loyd Georiea'un Zam2n 

huk o dtmı bana ietiriniz. 
Ar dıiımız dam odur Ye ya• 
but ocu taaıy D birisidir. 

Otelci - ~im :lir, kimi ? 
Fraoıiıka - Sizim bay 

binbıt•Y• dair bir ıey ititti • 
niz mı ? 

Otelci - Binbaıı mı ? 
Doiru, o biııbaıuhr . Bu o.ia 
da <1 ntunıyordu ve buna da 
ond D aldım. 

F ıoylan - ( Heyeca11la, 
~lbelte ,ta ımıyoıum a-ıbi bir 
im ile ) t Oaj or mıyım ? O 
bur da mı ? Telhaym burada 
mı ? o, o... Bnr da oturdu 
ha ? .. o, o. o mu aı 'ze bu yü 
züjü rehıD verdı ? Nuıl olu 
yor ki : Bu kadar sıkıntılar 
jçiodo kalıyor ? Nerededir, 
ı ze borcu var mı ? F raoz aka 
çekmeyi buraya .. aç. ( fran· 
ı. ııka, ç · kmeyı maacıya ,, koya 
rak ıç1yor, ) Size borcu 110 
k dardar, I> ha kimç borflU ,. 

==-us• •r 

Dışarda Türkiye: 

Cemiyetin dış 
Hayatında 
Türk kadını 

Türk baa~r pdan gelen 
haberlere bakılarsa cem:yetin 
dıt hayatında Türk kadınının 

nufuı •e ehemmiyeti gündea 
rno~ artmakta dır . 

Yükıek devlet ıurtııında 
dört k•dın aza bulonm kta · 
dlr. Y •lnız. Ankara şehrinde 
de on dokuz. k;ıdar kadın 

muhtelif 1taıflarda h•kimli" 
vazifesini görmektedirler. ay • 
n• ıehirde oa iki de kadın 

vu1u t ç lışıııak• dır Yirmi 
kadar kndın memleketin yük· 
sek mekteplerinden pröfeıör • 
lük ediyorlar Bundaa bsıka 

bir çok k11dtn tabip ve diş 

he!dmiuio bulunduj'unu öfcre 
ııiyo . uz. DevletiJa reımi id ae· 
htiııde takril>en ıekiz.'l'a kn-
dar kadın m~mur ve stneodak 
tilo iıtihdam olunmaktac:?ır 
Ayrica huıu6İ teıebbüılerde 

de bin beıyüz kadar kadın 
çalışt ırılmeaktadJr Ş ·mci i de 
Türk kadınları, itcı ve emele 
olu ak memleketi• f abrikaJa 
rı. ı ııti ll etmeldedirler. Bu • 
ıün lıtanbulda ve Aakarada 
fabrikalarda yirmi bindea 
fazla ıın~le Yardır • 

za'llaD mtmleketi na ioa 
bak iddia ettiii ve lıaıilteye 
maletmek iıtodiii ukı İ•pa 
ratorluiua mukadderata üze • 
rin büyük teroddatıer hiiküm 
aizlyorda Baııboı birakılmıt 
eyaletler ıiiliha yüz.ii a iÖrme· 
den bubru içinde çırpı111yor 

lardı E111en Yıldız kötkünde 
onlan updedecek iktidari ol· 
mayan bir büklimct aıö 'geaia 
den b~ıka bir ıey yokdu 

lıte bu uaalardadır ki 
Muıtı.f a Kamil tarıhjıa kay 
dettiii ea bar.,kalade sayfa -
lardaa birini yancıktır 14uata· 
fa kamil daba ilk bakııta 

ıarayinda mahfuz bulunan 

(/) J !J34 • lcadar Türkiyctl• 
•oyadı yokt•,Herlccı Ali otla 
Veli oeya Ahmet otla Meh • 
met kabilinden anılırdı. ı• · 
ç•n yıl çıkon bir icar. u,1 oii -
t6n Türk y•rıdaılarını bir 
•oyadı ~dinmete uc ıakmaya 
mecbar etmiııir. 
(2) Orie ' '• E Herriot, (Ha.e· 
hEtı.•) 

-ArkHı var -

daı ?O ııun blltün alacakllılannı 
baaa ıetiriniı . lıte para .•• 
Tabriller, baakaaotlar burada 
hepsi onuadur .•• 

Otelci - AmaD ne ititi· 
yorum ? 

Fıoyla• Nerede o, 
neredeo ? 

Otelci - O, bir saat eY• 
Yel bu .. acl.a idi. 

Freylan - N"fret nna, 
karııı aana naaıl ona kartı 
b6yl• akıi, ve sert, yaJaıi 
daYrandın? 

Otelci - Pek yrtkae\c olan 
zatları beai d buyurau~lar. 

FıoylaD - Çsbuk onu ba· 
na ıetiriniı., timdi onu bura 
da bana yar•t1nız 1 

Otelci - Er belki bili 
buradadtr. Eier onu iıtene 
niı emir ediniz bir arayayım .• 

F . oylan - Arzu ed~raem 
mi ? Acele koıu.ıuz. Y alo~z 
b6yle bir hizmetinize mukaltil 
o•• kartı yapılan fenalıkları· 
sıtı' çıbak uautıbılirim. 

- 'Ark '' ,. 
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/~.,.·, • Goar J:ığlarına 
Jt,. r Qı,m ş ür Yağan şid • 
el tli y nu udaq kiiç fi k 
oe b o:. , k "1 dere'" neh 'rl~ri 
k b r ' ll c l at gö:ü tnı 

Tı uin bazı köyl ri 
auı .. , 1 "ı tehi k li '1ir 
v zi. tt• k l ,, r. c~ 1,at 

gölü 

1 b eıto.:ı lcr& m mur1u~un· 
dan 

Aç L: 1t br ıie p r<lya 
çevirı ec k g yu ecku1un ne 
o\du~ tı : 

F v i ık o bir sofa 
t ht•ni ır" 1 \".., b ... vJu 
ve m·,t ç ş e)• miiştc -
mil bir b p h ne . 

ğayri m nku1un bulunduğu 
mcvkı mr.h llciı ıaok.ğı !!uma 
raaı 

lıkendc p şa rn hal\eı'mu\ıtar 
mch1?Jet a2cı ıo iında tepu · 
ı::u:ı CJ rt 335 tı;rih €6 ve 69 
ııum'"'rada k. y th 

T .. ktir oluD•D kı)·md: 
1000 li • 
Tra'c~o~ icn dsiresi öı.ıün 

de 13 ·3· 9:6 cuma günü 
aaat 14 de· 

1 - lş.u i yri menkulua 
•rllrma fartnameıi12-2-936 
teuhındeil ıbb.reD 929 - 255 
numua ıle r.ı uma ıcra daire 
•iııia nıuayyeu 1&umaraauıda 
herk.eaın iÖrebıimcıı ıçın açak 
lır iliudan yfzdı olanlardan 
f a:ıla malumat ~lalli k iatiyea 
ler iıbu şartac.meye ve 92~ 
2_55 dcsya ııumaruıle memu· 
ııyetimize muracaat etmelidir. 

2 - A ıtır maya iıtink için 
Y~karda yazılı kıymeti 7 , 5 
111~~etinde pey ıkçcai ve ya 
mıllı bir bankanın temıuar 
Dıtktubu tevdi cdılccektir 124 

3- ipotek ı~hibi alacaklı 
larla diier alikadarlar&D ve 
irtifak hakkı ubiplerın ıayri 
menkul üzerındeki baklauaı 
huıuıiyle faıı. v~ maırafa dair 
olan iddialarını iıbu ilin ta· 
ribinde iti ~ar en yirmi iÜD 
içinde evrakı müıbitelcr:yle 
birlikte -sc.em ur iyetiıı:: ize bil· 
dir•..neleri icab eden akıi halde 
laakları tıpa ı· cilıyle 11bit 
olıaadıkçe ıatıı bedeln)İD 
P•yle ımaaından haıiç kalırlar 

4- Göıteıilea iünde ar· 
tınııaya iılirak edenler arhr· 
illa ıartnamcıini okumuı ve 
hızumlii malumatı almıı ve 
i>Qnları tamamca kabul etmiı 
•d ve itibar olunurlar • 

S- Tayin edil~n zamanda 
l•yri meAkui uç. defa bairıl· 
~lkt&n ıonra en çok arttıraıaa 
ıbale edilir ancak arttırma 
bedeli muhammen kıymetin 
Jiizde yetmiı beıini bulmaz 
•e ya aahı ııt-yenin ılac•i•· 
lla ruchaıu el n dıier ala· 
cıkblar l ulunup te be~el 
buııların ve i•yri menkul de 
temın edilm=ı alıc kliirının 
lbecmuundan fazlaya çık nsa 
en çok arttıranın taabbüdil 
bakı kalmak üzere artlirma 
Oll oeı gün daha temdıt ve 
oaıbetinci iÜnü olnn 30 -3 -
936 paurteai güııii ayni ı-.tta 
J•pilacak arrtirmada bedeli 
••tıı iıleyeıio alsc•i•D• ruc-
hını olan dıier aliçaklılar~n 
0 i•Jri menkul ile tcmın 
tdilmiı alıc kluı mecrııuan · 
dın fııtayı çıkmak ıaı~ı~e 
eıı ~k ırltiraaa ibalo edılır 

YLınanistanda 
Ankara Yunan bc,~a· 

lr•nı eo- tee lere •eçimden 
aanra vo:ifui rihcyet balc'u 
&u icin parlemcnto hikiımdi • 
nin teıckkülrina bekledi tir. i 
aöylem:ıtir. Kral partil•r 
rei•forini kabul dme/ctedır. 

Şamdada 
Nümayişler ! 

Anlrar• - Her attcn bil • 
Jirildit1.'ne ıöre Şu,,Jo, Hu 
muata numayııler olm'll,tar. 

Ş:ımda fakültenin Jerıl11-
ri tadil edilmiıtir. 
Sur· yede greve devam. 

Ankara - Süriyedeki 
grcıJ devam etmekt11Ji ... 

böyle bir bedel elde edilmeı.· 
ıe ıbllle yapalm11ı. ve aatiş 
talebi deşer . 

6 _ Gayri menkul kendi· 
lerıne ihmle olunan kiıa:se der 
bil veya verilen muhLt için· 
de prırayi verme21e ~hale ka· 
rarı fesb o!u arak kendilerin· 
den evvel en yükıek teklıf to 
bulunanki0J1iıe arı dmif «>· 
duio hedelıle almaia raı.i 
oluraa una rııı.i olmn ve ya 
bufunmuaa hemen on beı 
ııün ll!üddetle arttirmaya çı· 
karilip eD çok arttirana ıhale 
edilir iki ıhale araainda ki 
fark ve geç.en günler için 
yüzde brıtca hesap olcaıcak 
feiı. ve diier zeJarlar ayrice 
hükme davet kalmakıiziD me· 
muriyetimiıce ehciden tabıil 
oluuur madde (\33) 

İf ~U ıayri m3nka l 
Yukarda gösterilen 13-

3 -936 tarihince Trabzonda 
icra memurJnau odaı.ada iı~u 
iJiD ve ıöıteriltn arttiım~ 
taıtnımeai diirninde ilin 
olunur . 
==2 

(YENi YOL) 

Fevkelade 
Kora=ser geri ç ğrıl<lı 

Anhora - Fıo'laıa f•vlto. 
ldcle kemuri/e ma•Uımcn 

ısfle"i araaında. aükıitı•ll l•d 
ai için y •pılan miizalıer•lrr 

talilı o'u1ma,'a"'. F•r1k11lô.Je 
komaer derhal pgrİ•• d6nm•lı 
'mrini almııtır. 

Pet :ol ambargosu 
Ankara - Royter ojan•ı 

petrol a•barco fa laalılunJa 
laenfı:ı bir karar •lınmtıtl•fını 
böyle bir lccırarın ancak 011 

aekiz.ler ko miluinin toplar.ta· 
arnclan ao'lra t1erile~ilec•fir i 
bildiratekt.dir. 

Uıı eksiltmesi 
Süe so.nnalrna 
koıni yoaundan 

s.hife 5 

Peçe ve Çarşafların 

kaldırılmasına da!r 
BELEDİYE RiYASETİNDEN 

Belediye kanununun birinci maddesi hükmüne 
tevfıkan ç~r§af ve peçenin üç ay içınde temamen 
kalchrılma$ına belediye uıeclisi ıin 4-2-936 tar'b 
li 13 üncii inikadında karar verilmiş ve bu karar 
yüksek vilayet makamından tasdik edilmiştir. 

S \yın halk1mızın 4- 5-936 ta ihine kadar 
çarşaf ve ll ~ çderi kaldırmaları ilan olunur. I 4 

40 Lira ayhk bir !:>ayan 
işyar aranıyor. . ~ 

HALKEVI BAŞKANLIGıNDAN 
Eı.ıimi~ iclıır• o• kütüphane mamurlu{u ile ayda bir Jefa 

verilmui mukarTf!r ola.t t•mıil iıinde tavzif «dilmek üzer• 
ayda. 4() lira licrd/i bir bayan iıvara ilativcc vardır • 
lst.lıliler her ~Üi1 öfl'?}'e lcadı:ar Hallceuin• bı.·ıfiarolt jaimlcrini 
lcayddtirmeleri biltiirılir. 2 - 6 

Kızılay Heyeti nmumiye 
ı- E·ıuıum kıtaltı ihtiy•· üyelerine 

cı iç=u (3000()j ) kilo ikind 
ne•i fabrika unu adan alaca Kızılay başkar hğ1ndan ~ 
caktır. Cemiyetim'zin ıeaelik kongrnı 17 -2 - 936 pnartui rünü 

2-Müuakaaıl kapılı zatf nat 20 de kıı.ılay binıaıcp::ı yapıl;cağınıbn ıelmcn'ı.i diluim 
la olacaktır , 3 - 3 

:i -Teminatı a::ıuvakkataaı t: -""- -- ----~~..A.. ....... _Aı...Aı......ıoıı._~ _-... ~~..,,,,,.,,,_,_.-._ 

1

- ~~~~~~~~~~~~~,~~~~-4 
(2925) liradu • ır 

4 lb!leai ıs ıuhat 936 {\ UCUZLUK >) 
güuü aaı:.t 11 dedir. il Mevsimin e11. zarif Kumaşları gelrni~tir. ~ 

5- lıteklilerin f utaaaıeyi '\\ "t fi 
görmek ü&re lıcll' ıuıı we mi (< Ba<lema tekmil ihtiyaçlarını uczı. bir fiatla ~ 
nakıuya ittirak edecekleri {< • }) 
aıugyyen ıin ve alıUaD bir << ANDELIP mağazası >> 
nat eyye) kınanan 32,53,34 \'-
nci maddeleri muci\aitce ıuf· (< T E M İ N E D E R İ S T 1 F A DE E D İ N İ Z fT 

lerın• komiıyona wermiı ol•• (< K. 1 k Hane >) 
aı Jizımdar • (< ıra 1 • ANDELIPE Muracaat ~~ 

6 - Müaalu11aıa kor 1&b JJ :3-19 h. 
••h~n komiayonuada icra edi F"~~~ ~~~~~«yieyo~~~~~ -:;;fi 
leceii il•a olutar. 4!....-.::":.....ı~-----------------------

Gayri merkul satış artırma ilanı 

~lahallesi So. Nevi M.N. K.M.L. ihale t ;ırjhi T 

I skender paşa rağın oğlu 540 m. m. a.,.sa 549·550·551 200 19 - 2- 936 çarşamba E. 
günü saat 14de 

tabak yan 210 532 St> ' 
' ' ' • ' ' Kalır aman oğlu 135 527 &o ' 
' ' ' 1 

' ' 75 526 25 ' 
' ' ' ' ' ' ' 135 523·524·525 5o ' 
' • ' ' • ' ' 188 ' ' 519 50 ' 

' ' ' ' ' 40 ~2l) ' ' 517·518 ' 
' ' ' ' • 

12a ' ' 516 30 ' 
' ' ' ' 1 

fabrika harap iki oda 487 lo'> ' ' ' ' • 
' oklu dere muthak av]uiki odal avlı 428 loo ' ' 1 ' 

DEFTERDARLIKTAN ı 
ç1karalm1ştır talip olan• Yukarıda evsafi yazılı gayri "'Denkuiatıu miilkiyeleri peşin para ile artırmaya 

ların yüzde 7 buçuk dipozitolarile d~~terdarbğa muracaatları 3-4 

Gayri menkul satış artırma ilanı 

Mahallesi Sokağı N~vi M. o. M. k, L. ihsıle tarilıı r. 
Iskender daşa Kilise bir oda ve avlu 80 m. 432 75 21-2= 936 çuma ~{· 

)) Limonlu 150 m.m. arsa 357 5o günü saaa 14 de 1 , Fabrika 250 J) D 493•494 75 ) ) 1 
)) )) hasma fabrika arsa~ı 484 400 ] ] rus 

dört duvar mevcut 
)) maruf oğlu 3o m.m. arsa 48Z lo l ] m. 
)) 

)) loo )) )) 474 3o ) ) )) 

)) acem oalu üstünde l oda 1 sofa 473 75 ) ) rus e 
altında abur 

Yeni cumai Z, Yeni cuma 396 m. m. arsa 56·57 125 [ ) e. 
lifrenkhisar m1stryan 93 )) )) 123 5o ) ) )) 

)) kani ta harap hane 17 300 ) ) f'. 

DEFTERDAf~LIKTANı . 
1 

Yukarıda evsafi y3zılı gayri menkulatln mülkiyetleri pe§:D para le artırmaya çıkarılmıştır talip olan 
}arın yüzde 7 buçuk dipozitolaıile defterdırhga muracaatları 3--4 



•• Ut ııın 
• • • 

usı ını . 
ütü~ı neş ·yat istas onia ının 
zevk ve ahenğini, fenn·n 

•e gu •• 'fll •• ne 
v 

rı 

h va isi 
tekniğini 

• 

' ' 
ve adyodan beklenileıı 

Y L iZ 

16 • 2000 metre 
her dalga 

T A ZON VE HAVALI i 

İL N 
Taptı direktörlüğünden 

1- Şarlan huıdtk şima· 
len brikfom garbtn bnci ali 
hofız oğlu mehmet ıı lih fın· 
dıklığı cenuben i11lıc:ııder ru · 
şec torlaeı mPbdut t rla 
dö 14 

2-Şarkiin tnrikiam c .. nu· 
ben ve garben alcmdcr oğlu 
rcı•t ve miktat t rl sı ı:malco 
mikt t t .. rluile mahdut scnın 
der ara sı. 
Dö 500 

3 - Şıı rkli n hırikiam ş'm~ 
lec p~yraktar oğlu m;I ttd 
farla ı g.nbeo S"bibi sr.crtlrr 
fındıldığı cn.uhcn t, yr_ıııkt r 
oğlu mikt t fındıki ğı ile mr h 
dut tarl . cö 3 

4- Ş rk"n t hıbi , net 
tarl~sı Ş'Duleo bayr•ktar oglu 
reşit fmdıkhğı garbcn s bibi 
senetler ollaiı ccı:uben bay • 
r kt2r o~lu mikt d fındıkJıi~ 
ile mahc!ut fındıklık cö 6 

5-ŞDJIU!D St bibi ın:et 
fındıkhzı ş: mııleo bt yr ktar 
oğlu reşit çalıh~ı gtrben ir· 
mak cenuDeıı baynktar oilu 
miktat ç hlıiı ile mahdut 
otlak Dö. 2 

olduiu iddia edilmektedir 
bu yerlerde bir ayni b::k id • 
dia edenler varu on iün için 
de tapu idaruiae murscaat 
e•lemeleri ve 23 tubat-936 
ptnr günü saat 11 de mahal 
li mez~ fıre gidileceiiodea bir 
diyectii olanların idareye 
gelmeleri ilin olunur. 

L.ARINDA 
İLİRSİNİZ 

r ~ 
l DiKKAT : PHILIPS lamine benzer markalardan ıakıncm:: ! J '-----------------./ 

16 • 2000 metre 
her dalga 

DEPOSu • • KAB 
Kuudurıacılar Ctı ddc si Ng 86 

Zayı teekcre 
Askeri vesık .. 1111 i•İp elti 

iimd(;D bug6nrlen itibaren 
hükmü olm dığınd; D ilin eyle 
rim 

Vakfikebir tooya orta 
mah lle köyü ~itip oilu 

Mehmet bıai:Ahrr.et çavuı 

16 • 2000 mdre 
her dalg:ı 

u 

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

MEHMET 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan @ markasını arayınız. 

6 Lam'ba 
akümülatörlü 

NURİ 

Gayri menkul satış ar 1rma ilani 6- Şarkan bayraktar oilu 
reşit çalıl. ğı ve findıklıiı ve 
bazın ahibi ıeoctler otlı&t 
imaJen yılancı oilu aziz tarla· 

sı gaıben yılaECı oilu bı:sao 
fındıklığı ceeuben yılancı oi· 

Mahallesi $ .ok ağı Nevi m.n. K.m. ta. ihale. r. 
lu hal.! fn~dıkhğı ve eyup oz 
lu recep fındıkhzı ıle mahdut 
fındıklık. dö. 10 

7- Şark D ve ıim len 
b yraktı:ır o&lu reşit çıhlığı 
~ rben sahibi senet fıod,klıği 
ccnabeo eyup oğulları recep 
ve abdull h fındıklık ve çılı 
lıiı ile mahdut. otlak.c!ö, 4 

Hududları ) ukard y ıd • 
mi oltn kob lı kö)iiade 7 
P.•rç~ i•yri menkul ecdadın 
o D ıntıkal etmek suretile 
bili ıe et ol rak bayrakter 
oğlu o man bini hüıeyinio mı 
lı olup aailığında ve kendiıi 
aıia vef tanda ıoara vereaelerı 
ııio oizıaız ve f ~ılıa.ı at ıİ 
c d .ob ıi · t ••r:ııflamıd 

.. t L. 2 

Ke "Derkaya . • 200 m,m. hacıe arsası 64 24-2-939 ımamecı ıoo e 
)) • 200 m .m Lir oda 1 mutahak 65 loo pazartesi r 
)) 

1 200 m.m ars(ivevafti~kilisesı 66 f oo gn.~.14de m 
)) Ayasotiri 19 m.ın. area 77 78 2o 1 ' e 
J) • üstünde iki oda altında bir 
}) odalı harap hane 79 250 1 ' r 
1 1 harap bir oda 80 5o ' 1 r 

' Ayasotiri 84 
1 1 250 ro.m. arsa 85 125 ' ' r 
1 adamci oğlu 115 
1 Ayasotiri harap bir oda 99 So • ' r 

• • • 1o1 75 • ' r 
1 adamcı oğlu 250 mm. arsa 116 120 /oo • • r 

DEFTERDARLIKTAN 
. Yukanda yazılı gayri manku!at pe§ın para ile satılacaktir aıtırma günü hizalarında gösteı ılmietir 

tallJıl olınılann yüzde 7, buçuk dıbozitohu-ile heraber defterdarbğa mur.e~aatltırı 11 1 ;:;;4 


