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Dag ba~1nda 
Geceler ... 

S amsunda knld1g-1m bir gün 
içinde ~ehrin a~a 1 yukar1 

bütün sokaklarm1 gezdim. listz ve 
mülec .. ssis bir yolcunun bundan 

b~ka yapac:ig1 bi11ey var m1? 
Sokalr.larda üç ,ey nazara d1kka· 
limi cclbediyordu: Guzcl binalar, 
tcmizlik ve kaldmm Bilhaua 
bunlardan ik11i ainirlerimi rsdald1-
Y•calc kadar go:r.üme babyordu : 

vekilleriyle lsta b la harekef effiler. {!~ Te~ekkürleri : g.~.~.~0:~~~~~~ :~~:~·~:~ ~~: 
l J I li d •1 Ankara 14 f A A) - t rarh olarak kapatt1, kar llstllnde 

Te11uzl11c, kaldmm; kaldmm, tc
mizl1k; temizl1k, kaldmm, Mali 
durumumuzun Sam1unun yansll'UD 
Y•nainio yar111 kadar oldutunu 
farzetaek yine tehrin ana cadde
lerinin yap1lm11 olma11 lâz1mrelir
di fimd1ye kadar. Ana csddcler· 
den baalan umumi yollardan iae 
bile bunlann da mahallia bümme· 
tile k:aldmma çevrilmesi esuhr. 
Kaldmmlar Samsunu ne güul 
fÔsteriyor. Hele o yaya kald1nm· 
Jan batl• bqau bir omür. 

Müzeyi rezmek iatedim; ne
dcnse kapal1yd1. Gece 1inemaa1na 
rittim. Güz.el bir film oyouyordu. 
( Zaf er sinemasa ) rcnif, rüzel 
bir 1ioema. Sandalyelcr llç lusma 
bôlünmuf. Onbef kuru4tan bqh· 
yor, lmk kurutl• bitiyor Ksrk 

~ ku1'Utlulc yer, mutcharnk koltuk

lar. Kadm ve crkck güzide bir 
kalabahk var. Localar, looa dene
cek 1ibi. ~hr1n bundan batka 
rüzel bir ainema binu1 daba va.-. 
$imdi düfünilyorum. Samsunua 
nGfu1u 1ebrimizia a6futundan an
cak be1, alti Lbin kadar fula.ltlt 
20steriyor. llu 1inemu1 var. As
rm arzu ve cmirlerine uygun ola
:rak tanz.im edilmif buluaan bu 81-
nemalar daha da ucuz. Burada 
bOyJe sinemalar nu1l yap1lmlf; 

nas1l idame ettiriliyort ucus fiatl1 
olma11aa rafmcn ne auretle idare 
ediyor ve nihayet erkekler, ka• 
danlaran1 da yanlar1na alarak loca 

olm1yan bir yerde nasal oturabili· 

Yorlar. Oüzel bir 1inema (tiyatro) 
binasmm yapuma1mdaki lüzum ve 
&arureti bu sahrlar arasinda tehri 
levenlerin ve çoculdannao istikba
lini dü1unenlerin d1kkat naurla· 
l'lna bir kore daha anederim. 

Alt4am yemetlni fehrin en Îf· 
lelc caddeai üzerinde vc al:;adenia tam 
karpa1ndak.i lokanlada yedim Ye 
metime onbef 1aalirel1k haram da 
kar1fbrm11 ve oldukça 1eçilmif 

Yemekler yemit olmama rapea 

lllasraf1m allm1~ ~ kurutu geç 
llledi. B lmcm bu husu'lta da bir mu 
kayese yapayun ma ? 

Samaunda sizi du1ünerek ge 
çirdi 1m b1r giin, b1 g c~dcn 
IOnra aym dokuzuncu sabah1 tre 

be bind1m. Hava mulày1m, dcniz 
durgun; karlar gev~emi4 Tren, 
araamda tek tük aeyyahlar kal· 
IDlf ak saçh ba,lar gibi tepclerin 
•raamdan kayarak, ashk çalarak 
llara atarak yükaeklere brman1yor. 
lataayonlarda k1sa bir solult ah$, 
•tz1 burnu sanh bir iki b~m le· 
latli tela11t ko1u1malar1, sog-uktan 

titre1cn birkaç kopeg-in kendi der

dinc dü1müt insanlardaa k.uyruk 
aalhyarak bir lokma ekmck. 1ste
llleai ve bir kampana sesi... Hiç 
deti4miyen dekorlar. Tren, yuk· 
aeldere brmand1kça ba1lardaki 
ak uçlar çog-ahyor ve nihayet 
•onauz, bucaks1z beyazhklar ho· 
ruldayaa makineye, bk1rd1yao va
ronlara beyaz bir hait g1bi 1eri· 

1erek yol veriyor. Gnne1 var. 

Ankara 14 ( A A ) - Ba~veki smet inonü Dahilige v~ Haricige velci eri ün 1 
J 1 Aziz arlcada11 Nuri ,. r1rllaa içJnde Z1~anay1 zar zor 

ak1am stanbula gitmi#erdir • Conkerin oliim•inden do • a~au on ~Uk'ldar kamyonet, 

Ta Y m l• s gaze tes • s ,~ n c ~ k [t !agi aldzk/ari taûget f k1srnen G.lruU~anede, k1 men l U. U. ,. telirq//armdan pek mü t bayburtta bir hafta . beklem.ete 

\1 tehassis olan Atatürlc •~ mecbur kaldllar, othayet l\,1>p· 

hakk1nda nele a yor L• t kk - l · · A d t taki ynzem amele da~1 açti. r y z l • • -. e1e ur errnrn na o- [tJ araualer Erzuruma ve Erzlnca. 
[t /u ojansl vas1tasde ile [t] DB ge~·tller .. 

Ankara 74 { A.A J - Tagmis Sancalc hakkindalci bir melcaleJinde Ankaranm da- [+] tilmesine emir buyur- [+~ 
fJQSl lehinde soglenecek çok 1eg vardzr. Iskenderun Türkleri Arap itlaNline geçmelcle tb~.... u~larJrr. r+l Ort1d.m on iki gUn geçli, Zll&

.Jj w na h.1 la aç1 lmad1 .. ya '118 n Z1~11-
büguk bir tehlike altrna gireceklerdir demektir. ';'11" .. ~•~P; ;,111.i::si; p1.1j_'1 on kopu dJ Si'pi"kOrO de bas'ir-

t:=...:i::::=~~==--====::::a===========-====-==--7-•••===-=----~ tiiiiAi::illliuilfllhdlll8ioNlll 1111111;;.dlliliilllhot U~.J ' 1 l 

Af C d 
11 da ve hala p'.lsta erdbas1 geçe· 

Bayon et enevre e bir Her gün F1nd1k medi OitlUndco .. 

konferans Verdi
• PLÂN Z1iaoa, i?le buyle blr ziga-

A J 1 nadir, yazin gllzclll~lne doyum 
PLANLI ~.. Piyasa ar1 olmaz, fakal kttilD da çelln mi 

Ankara 14 ( A . A ) -
Bar1an A/et Cenevre }eoi· 
ra/ta cemigeti tarafindan 
haztrlanan toplantula Türlc 
kartojra/i piri reisin umum 
bahrigege ait 1513 tk gaz
d1;1 Tcananlar ve ç1zdzgi 
harrtalar oe gine bu tarih 
lertle Krstoblclombun lce~fi· 
ni mutaalcip Amerilca halc
lcrnda ptlc ma/assai fJe bü
gûlc bir aldù agendrrci 
prozelcsigonlu bir lcon/eraas 
vermi1tir. 

Sagan A/et lcartojra/i 
ilminin o tarihlerde mevcüt 
oldajanu ve o fJalczta lcadar 

gapzlm1~ haritalarrn en mü
lcemmelini Piri reisin gap
t1gm1 vesikalara müstenit 
delillerle lcon/ranstla gos. 
termi~tir. Kon/eranstn so

nunda Ceneflre }eogra/ga 
cemigeti reur lc.artografr 
ilmî üzerinde asrrlardan be
ri Türlclerinde me1;ul oldù
;unu ve bu tlerece ileri go
türdükleri keg/igetinin ken
dilerince malum olmad1j1nz 
fJe bu güzden igi bir halcr
katm daha bu suretle tecel 
li ettijini .soledilcten sonra 
Bagan A/ete te1eklcûr et 
mi1tir. 

SOn Oç dOrt y1l lçlnde te· çettn, ynram11Z m1 yaramnzd1r o. 
hlrde blr l~at bolluj'u, blr Dün 'fJe bugün borsada lstedigi ziman gnler. i tedi· 

lqut yan11 var. Yapalaa if fmddc. fiat/art üzerinde bir ~l zamen s >murtur l Oyle. Os-
ier, yemden zlyade tamlr * t~beddül hasd olmam1~1,,, tQndekl otuz amele onun bir 
lerldlr. 

Zaman zaman yazd1t1m1z, Fop T1abr.on haztr ve •Wkla llldaki ~ •J•'lll~ l litr gOn· 
1'aret etmlf oldutumuz veç- vadeli /mdtk icleri 74 bu- de açrun~a v~ temizlcmcye bile 
bile, tamlr lolerl olaun, yenl kar1 gel11wz. 

çuk ve kabuklu tombul fm 
yapa lolerl olsun temameo d kl 

3 
Z.1gana znrlu ZIJane, otuz 

1 ar 7 kuruca kadar ba~1b0~ ve nahoe bir eek.ilde ., amele ile ba1;1ba~a kald1kça, iste-
devam edlp gltmektedir, hlç- külligetli milctarda mal sa dl~inl yaparsm elbet 1 
bir ciddi kontrola, biçblr cid- tilm1~tlf. B-S 
di metoda tabi de~ldlr. Niçin 
tab1 d4fldir, .nlçlo feonlo, 
kanunun, f enoe ve kanuna 
lstlnaden verllmle olao ka· 
rarlano bOkOm ve ~Omulle
rioden uzak kahnmaktadlr, 
l§te blr tnrlO akll erdirileml
yen 1$lerden blrl de budur 1 

Çocuk hastahkfar1 
Bogmaca ëksürügü 

-4-

=====:-.--====-=====-==>-=====--==:s::o====- lnoaat lflerl nzerlode ÇQk 
baslaliyet gOlterilmek lham
chr. Halbukt blz çotunu de
au, en kQçOlllDO bile goa
termlyoruz. 

Boamaca Oksnrngn birçok kimselerio teblikesiz zaooettlklerl 
veher çocuaun mutlak11 tutulac.ag-tm saodlklar1 di~er blr vahlm 
hastabktar. her sene binlerce çocuk bu bastahktao ôlmektedlr. 
Bu bastahk pek sari olup biH1assa ona fazla duçar olan nahif 

PencercDÏn camlarmdao oturulan 
yere d<>tTu 11un fÜDe.f C&IDlD Ü· 

zerindeki ay yaldua 1&11dalyenin 
kadifeleri ilzeriade aag-a, sola oy· 
nabp duruyor. S.,1m cama dayal1, 
koderim karlann beyat.hA"anda. .• 

Arada aarada, bu beyaz11t1 teabih 
taneleri ribi çukurla1braa bayvan 
iderine ruthyoru&. Bu izl,r ba
zan kar1t1kça oluyor ; merak1m 
ço~ald1 vc nihayet onu da aala 

d1m. E1ekinc bir çuval un vurarak 
detirmenden donenleria izleri .. 

Bu rüzrâr sanki nefea Ulcamaz, 
bu kar iman 01ütmesmi~ gibi kol· 
lanna aallaya aall1ya yürüyorlar. 

Alqam bamrd1. Gôk. y1ld1zh. 
Kanepenia Gzerine uzandam. Bir 
1incma perde1i ribi caaun karar· 
m11 yllzünde yald1zlar •1•2• yukara 

ovnaf1yo1 lar, Aktam y1ld1zmm 
trenin dumanlanna boa-ulan bakt§· 

lar1 sonilp y1nayor gibi aç1ltp !ta
pent O'. Uyuvam1yo um Müthi~ 
b1r f1 lina ba,lad1 Tren, beyaz 

bir yol 1çinde kayap gidiyor. 1çe 
riden aydanlanan c 1mm ay '1ld1Z1, 
yol boyundaki kar uiermc titre 
yen bir ay y1ld1z reamediyor. 

f utma çogald1. Bu, rüzgâr 

vmlay1~1 deg-il, aanki co~mu~, kô 
pllrmÜ§ bir deni&in k1y1ya vuran 
dalgalara... Cam1n üzerine vuran 
kar 1erpiotileri fÔZ yq1 gibi bo· 
1una ak1p gidiyor. Kaloriferi daha 
çok açtilc, menfezlcri s1k1 a1k1 ka 
pad1k ; aoguk baflad1 

Tren uzun solumalarla durdu. 

Dakakalar reçiyor, lcalkauyoruz. 
( Musakoy ) deymi1iz. D1f8nda 
iki memurua tela~h emirlcri: •Tren 
gidemiyor. lleride tipi varm14; im· 
dat iatcnmit J rec:1yi burada 
,- ~ i~ 8 i r 1 o k m a 
ftrccetl• J k. v.li%imin të, 

~etine s1k11m1~ iki maudalina ile 
bir alt1am yemetini temia ediyo
rum. Heaab1mc:a bir, iki uat IOD· 

Ta Savaata karDUDI cloyuncakbm. 
Penceredea dapnya bakmak i•t•· 
dim. nefeaim nkanacakb. Bqum 
11ca~a çektim. Dat baf1nda, kar 
alhada hiç yolculuk yapm•f deti

liro. Benimle beraber Trabzoadaa 
vapura bincn ve Zignnay1 iki rün 

evv .. l reçmif olan bir zat yol 
boyundaki can kurtaranlann yap
ti~a iyil1klcrden bahsederkea Olùm
den kurtanlan b i r zavallm1n 
" ya ·asm Cumhuriyet; bu iyilik· 

1 
bOnyell çocuklar da pek tehllkelldir. Bu hastahgm aklbetlerl ve 

l 
lbUlatlan K1zam1Q1okller gibl çok deta tehlikeli olub ~uolarchr: 

l • 1 hep dü$ûndü ,, diye ba~mp 

a~lad tm1 SÔ\•lemi~ti. Kendimi $U 

dag- ba~mda bir yaylmm içinde 

On dOrt, on bef bln lira 
verdlk. blr oeblr barll.a81 yap
tardak, aradaD UZDD yiJlar if!Ç· 
ti ha.la oehrln mOstakbel plA
mn1 yaphramad1k, yaptuma
mak ~yle dursun. 1apllrma
~a yeltenmedlk blle.. Hartta, 
plAn, in~aat i~leri sanki Ill· 
zumsuz veya en sonra gelen 
i~lerdenml!J glbl btlediyeml
zln bir mUbendisl dabl yok
tur l~te • 

Yenlyol 

solulctan donmu§ halde hissettim. G } G 
Bir de trenin kaloriferli kompar· enera ôring 
tim mnda •nhat ve h azur içmde Ankara 14 ( A . A ) 
bir gece geçircc g-im1 du1ünerek Alman hava naz:zrt ve pros
HükOmetimin §imendüfer siyase- ga ba1vekili General Gor:nit 
t nd k1 muvaffabvetine ve Î§ ba· 1 Romaga gitmi,Zerdir. 
4andak 1 rinin 1 hat ve omürlerme 
duR ed ek f§llll mindere koy- Kalemin ~·-·---
dum Mc u " nekndar kalacag'IZ - Ucundan 
belli d g1l, Eledri~i idareyJo kul· 
lanmak meéuriyeliodeyiz: lamba
lan sondü üyorum " dedi ve sôn· 
dürdû. 

Fartma vagonlann üzerinde 
bo~ variller yuvarhyor aanki. Bu 
saalla siz, orada, balonun en 
hararotli b1r ycrinde, caz rürültü

leri içerisinde ne~'edcn f1lmdarkca 
ben f1rlmanan kudurgun sesine 
kulak vermi1, ba~1m1 kuru blr ye· 

re dayam•f uyumata çallflyorum. 
Size rüzel eg-lcnceler, baaa da 
1yi uyk.ular. 

9 
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Musakôy. Trende 

Hayrettln Zlya Taluy 

• Sabir ile lcorulc hel't.a, 
dut gapra;i atlas olsagdi 
#mdige kadar Trabzon Cen
nete ta1 çilcartzrdi. 

e Akar su pislik tutmaz 
derler... Bugurun De;irmen 
derege. 

• Dü~üne11 ba1 p11man
l1ga u;ramaz.. Her i#n a 
kzl ve mantilc çevresinckn 
geçmesi gerelc. 

e lgne ile lcuga lcaz1l
maz. Kazrlmaz amma biz üç 
amele ile gol "pqrrz. 

• En güce fal11a .Ozdür •• 
Tatli olmak 1arlil" 

F1hk, Burun kaoamasa heZ!ll (~1da azhAiodao) rlevl aotizemler, 
zatlllkasabat verrle lie ibtllaçlar. 

Bogmaca Oksnrnan neticeslnde Olen ÇOCukJardan onda doku .. 

zu zatDlkasabat verrledeo hehlk olmaktad1r. ÔksllrDk nObetleri 
bu hasta11ian mnmeyyiz vaS1tad1r. oolarl oderece ftddelll ve bo
gulup hkanmak lie beraber gellr ki bu bal çvcu~uo tegaddistni 
oldukca ciddl blr surette zorlas<tmr. ekserl~ a çocuguo blr dc!a 
bu hast11l1~11 tutulmas1 ona muafiyet verir. 

Bo~maca OksllrQ~Q pek sandir. nefes yollar1010 lltlhabtna 
sebebiyet verlr. Burnun, n~1.1n ve üo~azm irrazah ve her kese 
bula$1r. Bu hastahk ad1 blr nezle gibi ba~lar ve ancak sekiz g1ln 
sonra ibUlaçh ôksUrQk oôbetleriain meydana ç1kmasiyle nezle1en 
aynhr. bu ôksDrllk nObetlerl geceleyin ~iddct1l olur. 

· Arka 1 \ar . 

rre 5lrlY«itrl%Wl"StlYm .... 1r1smmm~ 

Hayrettin Z1ya, en son yazd1i1 bir romaaam 
razetemizc vermeyi vadetmi1ür. Muharririn 

IFATU$ 
adla romananm merak ve heyecanla okunacalm• tllphcmiz 
yoktur. 

FA TU~. bir a#c romanrdzr. 

FA TU.S, bir f az:iltt romanidzr. 

FA ru.s, bir /edakârl1lc TOmllnrdrr. 

FA TU~, ahlâkî bir romandrr. 

FA ru.s. açrk bir Türiçe ile gaztlmz1tzr. 

FA TUS romamna karilerimizin kolayl1kla ve bir ki~•.P 
halinde toplayabilmeleri için forma forma ve razetem1z1n 
Uçii11cil ve clordüncu sayfalarmda tefrika edrcetiz. 

HA YRETTIN ZIY ANIN 1eyabatten avdctinde 

romana ne1re batlayacaf11. 

tlt.ma+s..-....,._....,.man•A1*'m•a-, 



SaQhk 

S1hhi varllk sava
~1nda çocuk 
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Temiz havada yatmak s1h
hat noktaszndan bügük bir 
kazançilr. 

lkinci altz ha/ta biraz 
daha doludur. Sabah Jzkan 
masma bogmz gzkmak ta 
i lâve edilir. Yemeklerden 
evvel tzrnaklann temizlen
mesi. yemeklerin gava~ gen
mesi temin edilir. Agrzca 
.11eni iki madde ilâve edilir. 
Birisi, yatarken di$lerin 
gzkanmasz, dijer de saçlarm 
mutazam taranmasr ve /1r
çalanmas1dzr. Ak1amlarz di~
/erin temizlenmesi. bir çok
lan tara/zndan itigat edil
rncmi$fir. Fakat iemizlen
rremi$ agzz ve di~le gecegi 
geçirmek, i~tah1 kesen, di~

leri bczan ve s1hhat1 en 
çok h11 p2l1gan bir ihmaldir. 

Son alti ha/tada en ehem 
migetli noktalar: Yatmadan 

evvel el ve ayaklarz yrka
mak. ve çzkartlan elbiseleri 
temizlemek itigadt. Agni 
zamanda memleket için lü 
zumlu olan, sokaga oteheri 
atmamak ali~kanlrjuun kuv 
f etlendirilmesi. 

Ancak bu usulde dikkat 
edilecek nokta, çocuklari 

g a la n a al1~tzrmamalct1r. 
Çünkü gapmad1g1 halde ge 
lip hir yddtz i~areti kog

maga ali~an çocuk için, 
l/alan da bir alt$kanl1k olur. 
Bunun için çocugu igi iti
gatlara ali#zrmak, tesvik. 
etmekle heraber, gapmodzgr 
zamanlar kat 'iggen azarla
mag1p, gozunu korkutma 
mali; çocuk, ben bunu gap
mad1m. bunun için buraya 
Ï$aret kogmaga hakk1m yok 
digebilmelidir. 

Bu alti ha/ta nihagetinde 
islenilen itiyatlar Lam ger
le~memi§se ,, kabil oldugu 
kadar geniden tekrarlar gap 
malidir. 

Hagatm dogurduju güç 
lükler i ç in de. mesu 'Ligeti 
müdrik olarak tekâmiil et
mek, olgun bir ka/ a ile 
hizmet gormek. ancak sih
lzatla kaimdir. 

Son 

Edebî ko~e 

DÔNE SES 
Bu ses Hasan Âlirdn billûrla$arak bize kadar gelen 

sesidir. Onun sesinde mant1k ve /else/enin gü'mbürtüsrïz 
çaglag1$1 hissedilir. Bu günkü hagatzn f elsef esini ~iire 
kalbettirerek bize duyurmak istegen donfJn sesin "Gelmesi 
ba~ka türlü, gitmesi ba$ka turlu, .. ,, olugor .... 

GOnlllmUzden luz nllp co~nn ôzln bir duyttu 
GônUlden gônle çarp r, çarpltg1 yeri ursar; 
GOkrer, sm1 da~lnrd n a~an y1ldmm gibi .. 
AtP.~li blr duygudan f1~km1· yrinnr daglar, 
Gnne~lerl kararllr yUkselen k 1z1l duygu; 
Da~1t1r y1ld1zlon gôkde k1v1k1 'll gibi... 

GOnlll ayn blr alem: kauuola11 bamba~ka: 
Çekmesi ba~ka tUrlü, gUmesi ba~ka tUrlU; 
Ya~nr orada ancak kendit.i veren a~ka. 
ÔlUleri dlriltir alev sacnn b r nef e ; 
Kim bo~lu"'a h ykmr, don ez e giden bir ses ·? 
Gelmesi ba~k turlü, gitrnc i b1~ka tOrlO ! .. 

Yeni hagatz, bize içinde bulundugumuz alemin ma~eri 
dü~ünü~ünü pek lâubali bir dt!le anlatt1gt içinmidirki o
nu bütün 'Varl1grmrzla seviyoruz. San 'at yi.inünden bazz 
küçük ihmalleri olsada bence bunlar dô'nen ses admdaki 
bu #ir kitabinz kotületecek kadar kuvvetli degildir. Hal
buki buna ragmen geni hoyat ve ba~ka manzurneleri di
maglarrmiza nak$edilecek kuvvetli misralarla doludur. 

Bu geni lzagat crinin "inhina tavki esaretten girand1r 
bognuna.,,; minnet ve ihtiyaca tahammülü yokdur. zaten 
bôyle olmasagdz onunda bu ihtiras ve men/aat dtinyasmda 
dikili bir agaci bulunurdu. 0 her ~egi kendinde gô"rmek 
istigor; gô'çebeler gibi içinin sevdigi gerde bir mesken tu
tup her güzele sahip ç1k1yor. 

I ünyatla dikili uir ll~DCllll yok, 
lçimin :;evdt~i ber yer meskeaim. 
Do(!rusu kimseye ibtiyac1m yok, 
Her gOnOl cvgllm, her gniel benim 1 .. 

Eski insanlari liayattan bezdiren elem ve istzrapttr: 
Be~eriyeti asrrlardanberi kemiren elem ve isl1Tap degilmi 
dir 7 Hatta Yunus Emrenin "bir insanrn ulu dü$mam 
dertdir. Ana her kim kar~t koyarsa mertdir. ,, 

Degi~i bize hunun ehemmigetini oldugu gibi anlatzyor. 
Fakq,t Hasan Âlide bu ba~ka ~ekil arz edigor ,· ona gôre 
elemsiz. istirapsrz hayat lenha ve kuru çoller kadar: bo1 
ve gavandir. 0 bunu ~u dô'rt misrala çok açzk olarak 
i/ade etmi1dir. 

Mecoun neye leyltl. ma ko., rnu~. 
ÇOllerde denizler gibi eu mu~? 
Bilmiski elemslz geçen ümrUn 
.1aziside, atiside llo~mus. 

Donen sesin hcmen her manzumesinde ~uurun ganznàa 
1iirin seyirci kald1g1 gorülügor. Bir sürü jikirle nesci o
rülen bu manzumelerin orasinda hamuru samimimigetle 
gugrulmu$1 içten gelen sevgileri i/ade eden bir #ire tesa 
düf ettim. Yunus Emre için bir ~iir ki Yunus Emre ka
dar samimi: 

Hakikat askma ermek diledicn, 
"Hayret !J&rabrndar1 iç dedia bana ,, 
Senden duydu~umu sana sOyledfiD1 

'·Bu kuru sôzlcrden geç ! .. Dedin baua 
V arhg1 yoklu!l'u ordmu oz Une; 
Su dun blr damla yn~ geldl gozOne. 

ÔlDm nedir dedim bak1p yOzOne, 
Y OzUme bak1pta "Hiç 1 •• ,, Dedin ban a 
Bn~r1mdn yad1m daghyorum bak. 
Bende enin gibi n~hyornm, bak. 

,. Yenlyol .. un Tefrikas1: 30 Tunç, Ertekine bakarak : 

KÜÇÜK SILÂHSOR 
/ngilizceden çeviren : Hagrettin Ziga 

Dok.tor, Bayan Ayc:mn güle 
tek: 

- Bu arzun da onun yerinc 
gcçti. Bnk Ertekin, e~er istiyor-
an ynpm'lk lâz1mgelen ~eyi bUtün 

hayatmc11 ynpabilmen için müsail 
vnk1t ve hrsotlu bulnbilecek in, 
'Valniz, ~çar~amba gOnü oi-Ieden 
onralar1 detil, hayabnm ber saa· 

bnda, hotta he:- dakikn mda iyi o1, 
do~·u ol, namuslu ol, ilantlt ol. 

Oolctorun bu sozünden sonra 
k1sa bi r sessizlik çoktü. Bundan 
onra Tunç kallcti. Bozuk b!r 

sesle: 

- Müsaade cdcr&cniz bi~~ey 
ôylemek istiyorum efcndim, dedi. 

Doktor hayretle bnkll : 

- T11bii ..• 

Tunç bognzm1 temizledi ve si· 
nirli sinirli : 

- Zonnediyorum ki 11mf tan 
knçmas1 için Erteldni tc~v!k edcn· 
lerin ba~mda benim oldu6umu ôg-
renmek istediniz efcnd:m. Evet, 
izin almadan ~ehre gitme. ini te~ 

vilcc çal1~an ben f m Ûmit e<lcrim 
Ici beni affediyorsunuz eft ndim 
Affim1 isterken oyliyeyim ki 
ben annemi kat'iyyen bilmiyorum 

Sonra, zavalh Tunç olurdu. 
Gozlerini ellerinin tersile ovalad1. 
Atl1yormu~ gibi g0rünme~e ça· 
l1§b. 

Doktor, Tuncn dolru giderek: 
- Bu itiraTtan da §eref duy 

dum. Bunu sôylemek de senin 

ccnretini B"Ôs{crir )'avrum, dedi. 

- Bu küçülc bana boyle bir 
misai oldukbn sonra susnmazd1m. 
GeJdog-i gündenberi ben, ondan 
çok ~eyler o~rcndim. 

Doktor hnfif bir sesle : 

- Ben bile og-rendim, dedi. 

Sonrt11 çocuklara dondü ve 
oded11n ç1kab1leceklerini, Ertekine 
de annesinin yamn donmesini 
soylcùi. 

Annesi Doktora : 

- Tati! günlcri yakla$h~1 için 
onu nltp eve gütürcce~imden d '.>

lny1 itiraz etmiyeceg-inize em'nim. 
E~er onu ister eniz onûmüzdeki 
sene yine gelecek. 

lyi ndam soze Jhld1: 

- Onu i temek mi ? Niçin 
Bayamm 1 E~er siz onu bizd,.n 
alap gotürürseniz on derece mah 
zun olnc g-1m. Eminim kÎ hizim 
Baynn dnha ziyade kederlencc1k 
Faknt bu, hava ve 1J1aozara deg-i-

~ikli~i onun lçin çok i i ol ca 

Ziraat 

Afk1n ve Afk1nlama 
Düngada 

Neler olu or 

Ôpücük ... Ôpücük ... 

Az yerden ç o k mahsul elde 
etmenin yof u 

Sen - Domnig ~ehrinin 
tanmmi1 tecimer i bag An· 

tonio o sabah Î$ine gitmek 
üzere evinden çzkti, agir agir 
gürümeje ba~ladr. Birden -4-

Bu sayd1klanm az 
çok her evde vard1r. 
Sebebi, evin altmda la
h1r olu~udur. Gerçi biz
de ahinn ev altmda 
olmas1 sebebsiz degildir. 
Onlan da sôyleyeyim : 
dedelerimizden, baba
lanm1zdan ôyle gordük, 
ôyle bulduk ve biz de 
ôyle yap1yoruz. Albn 
da ah1r olan ev k1~m 
s1cak olur bu gibi ah1r
larin idaresi kolayla~ir. 
Aynca ah1r yapmak 
masrafl1d1r, araz1 de 
dardir. 

Bu sebeplerden ôtü
rü kôylümüz ah1rlan e
vin altmda yaparlar. 

Ben bunlar için bu
rada bir ~ey sôyJemi
y.ecegim. Ev altindaki 
ah1rm zararlarin1 yuka
r1da soyleyim. F ayda
larile zararlann1 yanya
na getirerek soylenecek 
en son sozü koylümüze 
b1rakacag1m. 

Âncak ko ulann e-

vin içine ve avluya s1z-

mas1na ve sarmas1na bire yamna bir kiz sokuldu. 

meydan verilmemesini attsli iozlule bay Antoni

sôylemeden de geçemi- o 'nun gozlerine bakft. sonra 

yecegim. atrldr, bognuna sarrldr, ba~-
Ahirlarm onündeki ladi opmeje .. Candan ve yü· 

rekten iiptü, optü .. Bay An
kemreliklere gelince : tonio kurtulmak istedi. Sap 
l~te burada hatanm çok lcasr gere dü~tü .. Kzz boy

büyük oldugunu soyle- una opüyordu. Nihaget bz
mek isterim. rakt1 ve ko1a ko1a uzak-

la~ti. 
Güçre diye bizim tar- Bay Antonio yerden ~ap· 
laya verdiklerimiz güb- lcas:ni aldi, kzizn arkacm. 

re degil, posad1r. Y a- dan baktz ve gülümsigerek 

zik ki kendi kendimizi ba~rnt salladi. devam etti 

Jd t T I t goluna .. 
a a iyoruz. ar aya a - Yolda bir dostuna rast-

hg1m1z kemrenin yan- ladz. ba1zna geleni anlatt1. 
ca i fazla kuvveti gay- Garip $tgil.. Dostunun da 

bolnrn§tur. Onun asil ba1zna agni 1eg gelmi~ti. 
kuvveti ah1nn onünde, Onu da tatup open mu-

hakkak agni krzdz... Deli 
kemrelikte topraga s1z- migdi acaha ? 

m1~ veya akm1~ gitmi~- Birden ilci ahbap çafJU$lar 
tir. ellerini ceplerine attilar: 

Anlatayim : Vilâye- Cüzdanlarmm gerinde gel· 
Ier esigorda. . 

timizin her koyünde, 1---------

evlerimiz arazimizin ba-
§1ndad1r. Arazimiz he
men her yerde bay1rd1r. 
Kemrelikler ahtrlann 
onündeki bay1r yerler
de geli§i güzel bir hal
dedir. Y agmurlar onun 
üzerine ya~ar. 

- Arkas1 var -

Y a nom harbi inanrm.z, ey 
fcrab ferah uykusunda uyuyan, 
f erab fer ah yiyip içip , yabp 
ltallcu T rabzonlu 1 lnamnaz ki 
yanmn harbi De yerde, ne de· 
nizde, ancak ve ancak havada 
olacakbr. Tayyareye veriniz 
ve verirken emio olunu.z ki 
verilen paralar hayatm1:a vc 
vataruniz1 lturtaracaktar. 

Eriyip iziade çag-layorum bak; Halk Manileri 
"Eg"il gOz ya~mdan iç ! .. ., Dedin bana. 

Bu izde kaybolmak her bahtiyara nasip olmaz,· hu iz
lerde eriyip kaybolmak dejil lâyemutlar araszna kariJ 
mak var ... 

Kitab1m tabllat, gônüldUr kabem; 
Kendimi dinlemek ibadetlmdir. 
GOnUI mabedimdir, y1ld1zlar tUrbem. 
llu torlU dinsizlik dlyanetlmdir. 

Tabiatl okugan, gonüle tapan ve galnzz kendini din-
lemegi ib del sagan bir ~air için gapzlacak ge1âne seg: 

Kendlnl bulm1yana httk menzili irokd1r: 
GôniU verme lkbale bir muvakkat durakd1r 
Verilmiyon bu hakk1 çal dedim, çalmam dedln. 

Demek olocakdir. 
Donen ses yukarrda sogledigim gibi Hasan Âligt 

mahsus bir üsdat sesidir,· kendine has hir ahengi vardzr; 
hele her 1egden üstün bir 'Vas/r flarki oda ha sesin,· "Git
mesz ba~ka türlü, gelmesi ha$ka lürlü,, olu~udur. 

g-mdan ôtürü muvafakat ediyo

rum. Anncsini de okadar istiyor
du ki. Ona bu lütfunuzdan iyi bir 
§CY olamazd1. 

. Bnynn À} can te§elckür ettï: 
Estekine de bu gcce eve gide
C.!klerini soyJedi. 

Ertekin'n bunu i~itti2'i zaman 

nekadar &cvindiR-ini ve iyi Do1':
torla mülàfik kalpli Bnyan Dokto

ru b1rald1~ann çok müteessir ol
du~unu soylemege lüzum yok. 

Elbiscleri llC!le ac:le paket 
yap1ld1, çccJlclara Allnha 1smarla-

d1lc: dedîkten sonr onlan i1tasyo· 

na g5lürecwk nrabaya anne!!ile 

birlik•e ot du. 1 u ral1k, anneai

ne, çoklnnberidîr sormalc iatedigi 
bir suali sordu : 

- Anne, arbk temelli bir si
lâb~or olabilir miyim 7 

- Ne demak i tiyorsun Er. 
tekin? Bir ailâh§or ac:ù ta§imak 

m1, yoksn ya~aa11§ olan 1ilâh1or-

Tevfik Vura/ 

lardan en iyisînin ltalbi gibi bir 
lcalp sahibi olmak m1 iatcdifini 
soylcmeis ar.zusundasJD? 

- Oh anne, biliyorsun lei 

ikincisini istiyorum Ben tam ma· 
nasile tarihte ya~am1~ en iyi si
r i~o:un kaJbi gibi kalp sahibi 
olmak isterim. 

- Se bat edersen bir g-ün olu·-

sun. Tanriya da dua et. Uaz1 ha

talar yapbn yavrucug-um ama; 

fiÎmdi do~ru izler üzerindesio. E
vet tamamile hata etmi~ deg-ildin. 

Bir bakima yapbklnrin do~ru)•du. 

Her no hel isc; büyük bir zafer 
kazandm. 

Ertek in hayretle 1ordu: 

- Z1fer mi dedin arme ? 
- Evet. Sen n~f sine gdebe 

çaldin. Bu silâh~orlufa yalu"tr bir 
i§tir i§te. 

Ertekin, memnuniyetten uzun 
bir zaman birfCY aoylemedi. Si· 
lâh~ora yak1f1r bir if yapm1,h. 

Sak10 olma ~latan 
Hi\: aynlma tarladan 
Nurlu Cumhurlyettlr 
Flkrlmizi parlatan 

•• • 
lterlye aQr ab 
QOr ne yap1yor bab 
Cumhuriyet tamth 
Bize bu kAioah 

* * f 
Gelin hep aol~~llm 
Co~ahm kayna~alllll 
Tayyareye yard1ma 
Hop blrllkte ko~l1m 

* * • 
0 bizi ya!}atacak 
Dll!}manlara çatacak 
Bir gUn TUrk Tayyaresl 
GOltlerl kusatacak 

Baba Salim Ôgütçen 

Nihayet nefaine g-alebe çalm11b. 
Artik Tanraverdi g'ibi büyüyeccltti. 
S~Jki de dünya ona parlak ve 
aaadet veren bir dünya oJacaltb. 
Bu bir küçiilc çocuk için büyük 
bir dü~ünoeydi. Kalbi ümitle do
Juydu. 

Bu esnada eve oldukça yak· 
la~m1it1lar. Tren sürahn1 a:calt. 
m1§t1. Annesi eg-ildi. 

- Küçük silâh~or. 

Diye mmldnnarak optü onu, 

Ertckin ba~m1 kald1rd1; anne. 
ainin gozlerindc ya~ rordü. Bun

Jann sevinç goz ya~lari oldu~unu 

bilmiyordu. Kendi kendine c yap
bk1m hatalan dü~ünüyor. Onun 
bir àaha ag-lamam"11 içio gelecek 
zamanlarda çolc dikltath olma~a 
çah~!!cag-1m • diye sôylendi. 

Tren durdu, Babas1 onlan 
bekliyordu. 

8itti 



Çünkü ASPiRiN seneler
denberi her türlü so~ukal-

g1nl1klarina · ve a~r1lara kar11 
tesiri ~a~maz bir ilâç olduOunu 

isbat efmi~tir. 

A S P Î A Î N in tesirinden 

emin olmak için lütfen œ mar
kasina dikkat edini 

Kültür Bakanl.Q1ndan: 
l • Bu yll bQkclmet beabma okumat Que rabancl Were 1on

dert1ecet talebe 117111, bu tel ..... la <*am kallan. baall mem
lekettere ve baogt Bakaohk vefa pme1 dlrekt6rlllt beabaaa 
IOadertleceklerl af&tada gOsterllmlttlr. 

O&ader11eœt 
'l'alebe •ded.1 

8 Hukuk 
4 P.T.T. Mabendlllllll 
8 l11tut MObeodlallll 
4 Maklne mQhendllltal 

-..!.._ Elek.tlrlt mQhe11dl81111 
19 

Gldecetlerl HaJ11i bakanllk 
_. liltllr • .,. pael dlrek· 

tGrlllk beaablDa 
oku,.ceklan 
TO. a.g.1111 
P.T.T. 1eael cll
kCUtQr blkanlJll 

• • 
" .. 

2 • Hukuk kolundan tab .. le roaclerlleoekler lataûQI veya 
~ Hukuk fak0lteleflo4en P.T.T. llQbeadl1llal .lçln lide
C.kler lae Istanbul FeQ Fatllt•aclea 11111uml ftalk wtlftlll:uw 
dit alarak 11\eiuo o ... r ......... lnfUt. .._klae •e eletth1k 
1110bendialltloe gOoderllecekler de Uselerla ten tubelerl olpo. 
1~ lllezuolanndn llD8Vla aeçlleoeklenllr. 

8 · &eçme amava bukuk mennJan lç1o latanbul ve Ankan 
b11k11k fak.Qltelerloe-, fen fakQlteal mnwilan lçln lataabul fen 
fak1Ute11lode, 11-t 1937 de, llle fen eubesl olguoluk mezunlan 
lÇln de Anlwa'da Oall llwlnde, Jstanbulda Veta llwlode 20·1· 
1987 tartblnde bqlaycakbr. 

4. •) Hukuk mezunlanadaa 11nava ~klerla 7 aenellk ldadl 
~!Y• llae taballlnl yapbktan aonra bukuk tahllllnl blttrmle ve 
IQlklmler kanunun lklncl maddetdnln lkl numab be.:idlnln hQk.Om 
lerloe uygun ev11f1 ball bulumulara v~ bunlardan uk.erlllderlnl 
Y•P111am1' olup ta teoll edllmif olanlarm 2G 18fllll ve ukerllkle
rlni Yal>Wann so yquu 1eomemlf olmalan 141amdu. 

b) u uk koluo<bla 1GDdertlacet S talebe 10Dderllecetlerl 
e le .. tte dôrt ya lçlade llml tabllllnl bltlnoeklerdlr 

u •-< L a-.IUoe namzed olaalar, medeat butut cea bo:u u, uu1tu... ruabkemelerl malQ, oea mubàemeled uaulO. hu
a.°'"u dQvea, hukuku husullJel dtlvel. hukuku ldare, bukuku esa-

Ye ve >•baoca dllden 1111av geçlreceklerdlr. t.i!" a) P.T.T. 1enel dlrektOrlDIO beaabma Parll'e 10nderllecek 

1 belerln latanbul Oolvenltesl fen fubeliDdeD 1984 • 1996 ve 
~ • 1986 dera yallann<bl mezun olmalan, ukerlllderlnl yap-

11Pta tecll edllmlt olaDlann 25 yqlll1 1eçmemelerl 1er.,ktlr. 
.... b) P.T T. mnbendlallll nemzadlerl umuml ftzlk ve 11baD11 
""den llllava tabl olacalttwcbr • 

6. •) KQIUlr bakanbat heubma lopat mObendlll. maklne mll
~l ve elektrlk mQbendlsl olarak yetlftlrllmek Oire )'abanca 
~ere IOnderllecek talebelerln llselerln fen pbelerlniD 1984-85 

8 188& 36 den yillara olgunluk mez&mlanodul olmalan fa11Ur. 
i.t b) Llaelerln fen vubelerl olpnluk mnunlanom MOID• 11aa• 
-.a rl1ul1e. fizlk, klm)'a, 7abanc1 dll ile ttlrk~ ( kompozlqon ) 

18Pllacattar • 
..lJ... Siaav1ara lltekll olaD bukak ve tea takdllelerlJle lise fea 
~ Oltunluk m81U1llannm tallp olaoeklan okuma koluna IOre 
Je fùQlte ver•llaede 1111aft ~ o fltolte veya llle 
-tlet IUlav lllDOoden Uç 100 evvel bltvanaut •• keadllerllll teba 
~e ve lllr belaelerle Jukanda Jmb ..,uara 1ore tamta. 
~ •dl aeoen mae .... lerde lllbk he1etmoe llUIQ9D8dea 1eo-
....:'• llrebllmek IOID pretea beli•JI alauf blllwamalau 

I YENIYOL/ 

1 1 9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~-~-~, 

Dertveren p1nar1 
1 

Memleket hikâyeleri 

Hagrettin Ziyamn hu 
1 

lcitab1 25 le u r u 1 f iatla 
satilmalctadir. 

Ahonelerimize y ü z de 
lc1rlc tenûlât yop1/1r. 

Ta 1 ra lcarilerimiztlen 
galnzz 15 lcur111lulc posta 
pulu g o n d e r e n le ' e 
taahhütlü olaralc 
f!Onâerilir. 

Aç1k tahsildarhk 
BELEDIYE 

ENCÜMENINDEN: 
Belecliye Muhasebe

sinde aç1k olan bir Tah
sildarhga müsabaka ile 
memur ahnacakbr. 

T aJipJerin ~n az orta 
tahsil gôrmO§ olmalan 
ve askerliklerini yap
m1§ buJunmalan §aribr 

Bu §eraiti haiz talip
lerin sihhat ve mahalle 
§ëlhadetnamelerile mek 
tep ve askerlik vesika
lanm himilen imtiha
mn icra edileceti 22 -
1 - 937 cuma gQnOoe 
kadar Belecliyeye mO
racatlan illn ë>lunur. 

1 2 

Gayrimenkul sati$ art1rmas1 

Sokagi Nevi 
Mis1rhoglu Arsa 

Defterdarhktan : 

Metre Mu. 
277 

Kiymeti Mu. 
T abiiyeti Lira 
Yunan 500 

Yukarda evsafi yazib Y unan tabas1ndan metrük arsan1n mnlkiyeti 
~in para ile nakten veya gayrimübadil bonosiJe sablmak Ozere arbr
maya ç1kanlm~br. T alip olanlann ylizde 7,5 dipozitolarile birlikte 
19 - 1 - 937 Sah gilnil saat 14 te defterdarhkta toplanacak komisyona 
milracaatlan. 6-11-14-18 

Gayrimenkul sati!? llân1 

Mahallesl Sokoat 
Frenkblsar Gall vu 

oalu 

• • 
• • 
• Toctoukl 

• • 
" 

LuarOtlu 

" 
MalfJ'1&D 

" 
Kaolta 

" 
,. 

,, " ,, ,, 
" 

Ça1lt oglu 

" " ,. 
" " " 
" KabaJID <>1111 

mubltthl mU)alttln 

New'l 
tah tani blr oda 
ve sora altmda 
ah1r. 
Haoe araas1 

Ana hallode bulunan lkl ev 
Arsa • 
llr.l ana 
Arsa hallnde ev 

Arsa 
Harap hane 
Arsa 
Harap hane 

,, 
fkJ ana 
Oç ana 
Aaaa 
Hanp ev ve ikf arsa 
DtlkAD araasi 

y ea1 camalbalA 1ran c. Ana 

Defterdarhktan : 

K1ymell Mu. 
Mtltre Mu. M.No. lira K. 

100 77 60 

78 
250 6i·68 150 
100 79 50 
15') 81·82 75 
100 93 100 
80 135 40 
60 6 75 
60 13 30 

400 18 200 
17 300 

150 6465 100 
200 M-55 66 80 
u;o 68 60 
20l S283M 100 

72 75 
312 90 6240 

t1bllyetl 
mQbadll 

• 
• 
• 
" 
n 

" 
" Rus 

Ermenl 
mobadll 

" Ermenl 

" mtlbadll 

" 

Yukarda e•afl yuah pyrlm .. nkullerln ml\lklyelle1l p~~in para ile sublmak üzre arlhrmaya 
çakanlmlfbr. Jateklllerln ynlde 7.5 dlpozitolarUe birllkte 211 9:l7 pe11embe gnon saat 14 te def· 
terdarbkta toplanaoak koml1yona mnracaallara. 

8 - 11 - 14 - 19 

1k Ucuzlad1 

D6niip dolat1p 
Alacag1n1z RAD Y 0 

Ra C. A. Olacakt1r . 
Tediyatta büyük teshilât 

Kuoduracdar caddeai No. 17 - 19 

HARUNLAR MÜESSESESI 
Gellnlz gorünüz tecrube lçin bir telefon ediniz 

radyolar1m1Z tahsis edilecektir • 



15 lkincikânun 1937 /YENIYOLJ Sag/a ~ 
1 ::z= 

~dh dhdhdh_,_abdh 

~ 
~ en büyük Fen Hank 

~ {((J 

• 

Her kese ve her keseye 
... 

uyg n 

1 9 3 7 V. 4 /·A M 0 D EL i 
RADYOLA 

GOrünüz Dinley· • 
lZ 

Muhakkaktrr ki: en bahah fiyatlarla 

Piyasoya ç1kar1lan bütün markalara 

T ercih Edeceksiniz ! 
Trabzon M. NURi AYDIN ( Ka bao~lu ) 

A sat1~evi 
\1 Saat, Gôzlük, Elektrik, T elefon, \ e saire Ticarethanesi 

Yen 
Ye i 
fa.file, 

Kundurac1lar caddesi N. 86 

0 
• 1z ve çe§ 

t 
Senet,Ma z, a 

U-

t1ra, art 'ztf ve a ïün 
matbaa i$lerini 
En temiz, n c 

surett 
Hariçten verilecek sipari 1 ri k 

haz1rlar e d • 
• 

• 1r 

r zom nda 

.'.-·~. '";. :• . !._· .~~ ~ . . . 
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Ve TELEVIZY QNf!j 
F abrikalarmm 8 t!) 
1937 mo~e~ine Elektrotlu ,.1 
hilb;k etbg1 Lt 
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Herhangi bir anza içjn art1k Radyonuzu f abrikaya veya Istanbula 
gôndermege lüzum y ok , Çok bas.sas muayene aletleri , ve on 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz PHILCO lari her 
suretJe garanti eder PHILCO yu almak menfaabmz icab1d1r . 

Uzun Vâdeli Sali§. 

Telgraf : SAATÇl - Trabzon 

Abdullah Sezgin 
S1ra magazalar No. 118 

TRABZON 

Y a.t:1 makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
magazam1zdan temin edebilirsin~z .. 

0 lfïfil ~ g <§) 
Cep ve kol saatlarin1n en fantaz1 ve en son ~ekilleri gelmi~tir .. 

HnSLON 
Cep ve kol saatlan dünyan1n en hassas saatland1r. 

Adres : TH A B Z 0 N H • K 1 N 1 b tl Ma~azas1 
KundurnCJ.lor caddes1 ami Ve ema Q an Cr 
~~m~~lltlfW~ 

Vakfi 
T erhliken sati$ ilân1 

Mahalle ve mevkii Cinsi No, ------Batii Seher zade 
Mü/tü 

Sotha Ar.ra 
Çar~i camii ~eri'fi ,, 

171-118 
96-2 

190-26 
191 28 
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Küçuk lbr him oglu 
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lmaret hamam sokaji 
Yomra, Arsen zir 
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N1s1/ hisse hant 

Dortdt üç hisse /evkani 64 
tahtani hane 
Firm kahve ve dükkâmn 63 
temami 
Ar sa 

" 

69 
70 
71 

Ev af i a esinden : 
Yukarda yazzlc gayri menkuller temliken satzlmak üzere artrrmaga çrkarrlmr#cr. 
ihalesi 25 ikinci Kûnun Pazartesi günü ovleden sonra gapilacaktir. 
isteklilerin yüzde yedibuçuk dipozifo akçalarile evka/ idaresine gelmtleri. 
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Za yi ~of or vesikas1 
Tr.itzon b l dive inden ulmb oldu11um 13·11-~W tarlh ve 1:20 numruh $Ofôr vesikam1 zayi eyle

d1ru. 'I eni iui aln~ 1guuduu eskisinin hUkmU olmad1g1 iltln olunur. 
VaktikebiJ in MudurJ. koylloden 
Çaktr og-ullari11dan lzzet o~lu 
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