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Atatür 

Ankar 
n daveti üzerine 

v de t buyurdular ... 
Fransa Hariciye Müste~a 1 aris Büyük Elçimizi davet ederek uzun 
bir mülâkatta bulunmu~tur. H ü k û met i m i z taraf mdan verilecek pro je 
Hariciye vekâletince haz1rlanm1~ olup Pa ri se gônderilmek üzeredir ... 

~-- ~ ~--

Fransa Hariciye 
Müste~an Paris 
Büyük elçimizi 
Davet etti .. 

Ankara 8 ( A . A ) 
Anadolu ajansimn mevsuk 
menbadan haber ald1gma 
gore dün Fransa haricige 
müste$arr M Vienot Paris 
bügük elçimiz Suad davuzu 
davet ederek uzun bir mü.
lâkatta bulunmu~tur ç o k 
dostane bir ~ekilde ceregan 
eden Kiirù~me esnasmda M. 
Vienot istirahattan diinmesi 
yakla$an ba~vekil M. Blu
mun Sancak meselesinde her 
iki tara/1 tatmin edebilecek 
bir çaresi tesviyeyi telle.in 
için Fransu hariciye neza
retmce haz1rLanan proje zle 
hukûmetizden de tekl1/imi 
zrn daha etra/11 bir if adesi
ni muhtevr olarak istediji 
Projeyi bizzat tetkik edece
iini beyan ve Doktor Arasa 
M. Blumun bu hususda vak1 
olan tJadini teyid etmi~tir, 
Hükûmetimiz tara/mdan ve 
rilecek proje lrariciye velcâ
letince haz1rlanmr~ olup ?a
rise gonderilmek üzeredir. 

Kamutayda 
Baz1 kanun layihalann1 

kabul etti 
Ankara 8 ( A . A ) -

Kamutay bugünkü toplanti
sinda 7 936 mali yili vakif
lar umum müdürlüjü büt 
çesinde 44 bin küsür liramn 
münakalesine dair kanun 
ile vaiz ve dersamlar hak
kindaki kanunu lâgihasmz 
müzakere ve kabul etmi~tir. 

Hava açt1 
Geçenlci lcar hfilà kallcmad1 ve 

hâlâ o soguk scrpintileri zail ol
lllad1 ama diln sabahlan itsbaren 
de güne§ parlad1 i4te ... 

Günef parlaymca orlalik par· 
lad11 tabiat güldü, insanlar güldü. 
•taçlar güldll, ollar güldü, has1l 
llHdü, güldü, hep ve hepsi güldü. 

Bu mcyanda belediye de i'Ül· 
dil. 0 da parlayan bu thk güntJ 
,altinda, irülcn hallun aeke seke 
YGrüdütü uzunsokag-1 tam1re f1rsat 
hwdutu havanm açmasile 1ehir 
ihtiyaçlanna daha yalundan cevap 
\'erebiltceki için güldü. Ve hak
hd1r oüpheaiz. 

Elha11helkclâm, bir umumi kalp, 
)'Üz ferahhg1 ki 1orma gitain .. E
fcr bu ayd1nhk araaanda bir u1k 
•urata rutlaraaniz o da gün îOr· 
Inez ve kara îÜlmezdir o.rttk ! 

Kapanan talebe cemi
yetlerinden sonra 

iZLER 

Atatürk Ankaraya avdet ve 
icra vekillerine riyaset 

buyurdular ... 

Üniversite birligi 
! kuruluyor 

Bir bo~luk 
Gazi heykeli 

" Altr.uür. elli sekiz gün 
evelki Yenigol .. 

• Yeni birhk C. H. P.sine • •A bagl1 oJacak 
•1 KllltUr Bakanltgl talebe11ln 

Ankara 8 ( A. A. ) - Cenubî Anadoluda segahata ç1km1~ bulunan Atatürk 

hükûmetin daveli üzerine bugün saat 13 - 30 da Ankaraya avdel "bugurmu~ 

~J okul dt;nnda ayr1 ayri cemlyf"t-

•
~4 1er kurmns1m uygun b1 lmurh

~mdan bu cemiyellerin hPJhi 
uin birden knpal1lmn!::1ra Oui 

Dün parkm onünrlen ge
çt.rken ak saç/, b r gençle 
kar~zla~tzm. Beni durdurdu 
ve sord11; 

- Hani bizim heykeli · 
miz ? ho'Zlr $U parlc11 çeki 
düun verilirken bunu da 
dïu$nsek o:mazm: 7 daha 
ne zamana kadar du~acak, 

Atatürk Eski§ehirde hükûmet 
ricali ile gOrü§lükten sonra 
Orgeneral izzettinle NiiJdeye 

hareket ettiler ... 
• 

Frans1z gozeteleri neler yaz1yorlar ... 
Ankara 4 { A . A ) -

Atatürk Eski~ehirde hükû
met ricali ile gorü$lükten 
sonra Konya istikametinde 
hnrekete det.1am buyurmu~
lazdtr, Konyada bulunan 
lkinci Or du Müf etti# Orge· 
neral lzzettin gece eaat 24 
de kendilerine Ak~ehirde 
mülak1 oldular. A ta t ü r k 
Kongada bir evvelki pznar 

eltiler seyahat Nigde üze
rinden, Orgeneral lzzettin 
beraber Ankaraya devam 
etmektedir. 

1 Ataltirk farafzndan vekil-
ler heg 'etinin Eski~ehirde 
f evkalâde içtimaa davet edil
mesi hakkmda la/silâtta bu
lunan Frans1z g a z e t eleri 
Türkiyenin /skt>nt/erun San· 
cagma kar$l askerî hareket
te bulunmagz tasavvur edip 
etmedigini merak edigorlar. 

Potipariziyen gazetesi mil
letler cemiyeti komsigonu
nun lskenderuna muvaseleti 
münasebetile tertip edilen 
tezahuratm sürprizlerden 

ba$r istasgonunda saat 14 e 
kadar bekledikten son ra 
Konyaga te$rif bugurdular 
ve istasgonda kendilerine 
muntazir bulunan Konyalz
lara garz m saat layak üstü 
konu$arak cenube hareket 

,_...====--==-==~"""""'--""""";;c=i;;-=i=:::::===-

Hava kurumuna 
Hava Gucümüzü art1rmak,

vatanî vazif eyi iidemek için 
Trabzonun hamigetli tüccar 
ve halkmm laahhud edin 

dikleri yükenlerini son tak
sit müddeti olan 29-1-937 
gtinüne kadar ôdemeleri için 
~ubeden kendilerine mektup 

ve lier yerden on sa/ta bu 
lunacaklarmz $lÏplzesiz sa 
yarrz. 

Çok iyi d:iyan ve anlagan 
hamigetleri çok üstün bir 
halkz gogsünde ia$zgan 
Trabzonun. bu yzl içtnde bir 
be$ÎnCÎ tayyaresile hava fi· 
lomuw tak·l.'iye edecejinden 

lar yazilm1~ ve bu müt/dete 
kadar yükenlerini ya tahstl eminiz. 
memurlarma veya ~ubege Trabzon halkr ve tüccarr 
gatzrmalarz rica olunmu~tur. çok eyi bilir ki Türk yurdu 
bu müdJet bitince sayzn nun bugünkü yüce mevkie 
Valimizin baikanlijzndafev ç1kmas1 ve dünya milletleti 
kalâde bir toplantz yopzla- arasmda silz sahibi olmasz 
cak bu gibiler hakkmda 'UQ ve sozünü yürütecek bir gü 
tanî bir karar verilecektir. ce sahip olmas1 bütün yurd
Mektuplarr11r alanlardan bir da~m gurd vazifesini bilme 
çoklar1 pek az ka/mi~ olan si ve yurdunu korumak için 
yüken taksitlerini odemeye her türlü f edakârl1g1 esir-
ba$lam1,lardrr. Vatanî ha gememesi neticesidir. 
miyet yarr§mda Trabzon Hava müdaf a a si i.çin her 
tüccar ve halkrnrn hiç bir Trabzonlu,- kendisine yükle
yerdc.·n geri kalm1gacagmi , nen ta9gare pa1asim bütün 

içtinap için f evkalâde mute 
yekk1z balunmak icap etti
jini gosterdigini yazryorlar. 

Ajansm notu: Suriye hu
dudunda askeri tahsit edil
dijine dair olan havadis ka
tiyen asrls1zdrr. Montra kon· 
feransi esnasmda Bogazlar 
üzerinde tah~idat haberi bu
günkü gibi yine Frans1z 
menbalarmdan ç 1 km z ~ t i. 
Ankarada bu havadisin m~n
$ei iki sebebe atfolunugor, 
Türkigenin maksatlari hak-
kmda lngilterc e/kârzm tag
lit etmek Fransa e f k â rz 
umumiyesini taarriizu mak
satlar için liazrrlamaga ba~ · 
lamakt1r. 
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l~in anahton 
Duruyoruz, hep duruyoruz. 

YOrUmllyoruz, hiç yOrllmUyoruz; 
i~ililen sOzlcr bunlar .. Fnknt ni
çin duruyor, olçin yOrDmUyoruz, 
bu tahlillerl ayr1 nyn yapaolar 
bu dll~llmle l blrer bircr çOze:i-
1 •r dcrll toplu hiç blr ~ey yn. 
pam1yor ve hiç bir ~ey vermi
yorlar mO.nevverler dalrna da-
~101k tcrtemiz ve yUkaek isti
datb geni;lik derli loplu olanu
yor .. Ayn ayrt her~ey olanlar 
bir arada blr $0Y olm1yorlar .. 
Bu te in felsef esini anlamnk, bu 
dügnnu çOzmek, ayr1 ayr1 her
~ey olan blr arada blr ~ey ve
remeyeolerl oyri ayr1 dinleye
rek blr arada verlmll olamn 
malarmm sebeblorlni bulrnak 
ve anlatmakla olacak 1 l~in fel· 
sefesi, anablar1, her~eyl ve her
~eyi burada i~te .. 

ihtigaçlarmzn, bütün verim
lerinin üstünde tutarak ha 
va kurumuna gatirmelan 
en yüks~k hir dugguuu géfr· 
termesi 'emek olacak.t1r. 

versile rektôrlO~Oae hir emirle 
hildirmi~ti. 

Bugon hâlen Onlvn ile la 'e 
l>esinin tnrl .l fokl ltelcrine e1it 
'birç )k ceml)'eller gelcn hu e· 
mi ·le lii~vcdilmi~ hulu'111yor
br. Di~er ttm1rtan <'P111iv1)tlere 
ait besaplur viltlyet\·e tayiu cdl
lecek memurhn larafmdan tet 
kik ve intaç edilmeklcdir. Hu· 
nunla beraber KllltOr Bnkanlt~1 
talebeoio tUrlO ihtiyaçlarm1 kar
~tlamak ve tnlebelerln bir nrn
ya gelip konu~mnlarm1 lemln 
için C. H. P. sine ba~h ycnl Llr 
cemiyet kurulmanm mlloa ... ip 
gôrmO~Ulr. 

Rurulncak Olan yeni cemlye. 
te bOtUn Üniver"'lte tnlebesi gi
rebileceklerdir. Cemiyetio i ml 
de ( 0 ni verslte blrllgl ) olaca k
tlr. 

Bu yeol birllk talebenin bu
gllaka bntan arzularm1 temin 
edecek mnhiyette olocakhr. 

dalza nr 'a l ta k.a-lar bekle-
1.1rcegiz ! A l/ah a~krna uaz 
bunu . 

- Ômrii yanm as1rdan 
/oz/a olun bu ak saç/, fa
kat her rnman yeni 'lie temiz 
duygulu gence cevap uerir · 
ken ntand1m .. 

0 parlak gozlerini biraz 
da ha partldatup oçarak ilâ 
ve etti : 

- Biligorum bu bahsede 
çok dokandmtz, fa kat ol
mad1 diye yakasmi brrak· 
mayzmz.yaztniz. tekrar tek
rar isteginiz her $1!!!/ iste
mekle ve dü~ünmekle olur ... 

Muhlerem muhatabimdan 
agrtlirktn, peki dedim, bu 
can/1 ve cazip mevzuu tek
rar ele alacajtm. 

Çocuk hastahklar1 
K1zam1k, bogmaca oksürügü, kiz1l, ku~ palaz1, 

çiçek, kaba kulak, çocuk felci. 
-1-

Bu hastahklardan kiznnnk ve bQAmaca üksllrn~n en z1ynde 
yayllan ve sakm1lmakil en gU~· bulunanlard1r. Zlra bu ikl hastahk 
daha kondilerioi meydana verlp te$his edilmeden deraten sirayet 
ederler ve blr de dlgerlerl kndar tehlikt'lli addolunmad1klanndan 
onlara kar.;11 1Az1m~elen tedbir ahnmaz lstatistiklere nazaruo ilk 
ayl1tr Ztlrfmdn ç >cuklnrrn tnkrlben ynzde onu bu ha t hklardso 
l.lmektedir. Hatta bu ndet ,.ehirlerde kalabahk yerlerde dalla yUk· 
seklir. Çucuklarda en çok vefayat illl sene zarfmda olmaklad1r, 
bu adP.dC e:i çryk tesir eden hs':itn1tklar b:>gmaca Ok OrOgD k1za
m1k, ve k1z1ld1r. 

Bngmaca Ok Urfl~U \'C lnrom1~a kar~l pekaz tedbir ahnmakta· 
d1r. Hatta baz1lart DOSll Ol B tutulacek diye ÇOcuklar101 bu hosln· 
hklua vaklioden e\'\'el bula~hrmn~a kadar var1rlar. Binnenaleyh 
bO.tlln evli\t sahiplcrine ~·ocuklarmt bu hastshklara maruz birnk· 
mamn, onlnr1 kaybetmck tehlikesinl gOzP nlmak, hiç olma"Zsa, se· 
nelerce ve hattn bütnn OmUrlerl müddetioc·c çekecekleri korkuoç 
aklbetleri kendllerine davel elmek demek oldugunu iylce aolat
mahd1r. 

K1zam1k 
Bir çok kimseler k1zam1g1 tehlikeiiz bir hastahk olnrak tasav· 

vur ederler. Halbuki bu hastahk iyl bir tedavi gôrmedl~i takdlr· 
de korkunç akibetleri mucip olmaktad1r. ~imali Amerikada scne· 
de on iki binden toila vefaynhn sebebi bu ha ta'ikhr. Bir çok 
çocuklardu bu hastahklao hayatlannca zay1f kalmaQ"a mahkOm 
bir hdde kurtulnbillrler. K1z11n11~10 ihti1Atlar1 arasmda zatulkasa· 
bat kasnbnh $ariye iltlhab1 zalOlkas<Jbal vcrrie, verem, sag1rhk, 
gOzlerde zay1fhk, boiaz ve mlde rahots1zhklar1 ~iryaolann tered
disi zikrolunmahdar. Çocu~uo ya~1 nekBdar kOçllk olursa maruz 
kalacng1 rena'ak da 0 derecc kOt'kunçtur. 

K1zam1k nas1l bula~1r 
Bu hastah~m sebebl blrlncl derecede agzm ve burunun uhlf

m~ I 1de yerle~en mi:\r p veyn ocnsmc olùug-u. 
• Arkas1 var • 



Sa1Jfa 2 

Sa9hk 
ektep 

çocuklar1m1z 
T erbiye ve karaterlerin 

yükseltmek için ne 
yapmahy1z 

3 
Esaslz alâmetler olmadan 

da hastalrk bulunabilir. Bu 
hastalrgm anla~dmasznda 
Pirduetla amülünün ehem
miyeti vardrr. Maamafih 
tuberkülin tecrübesi müsbet 
netice verse de, kat'i bir 
~eg soglenmez. Çünkü bu 
taamülün müsbet oldugu iki 
çocuktan biri hakikaten has 
ta olur. digerinde ha/if bir 
nezle ile hastalik geçmi~tir. 
bu müsbet taamül gecen 
hastal1gm brraktrgr bir ak
sülâmeldir. 

Fakat müsbet olan tüber 
külin taamülü bize. bugün 
için çocukta bir ~eg olma
d1gz halde, her kangi bir 
sebeple agzr hasla olabile
cegini ve bunun için de hu
susî bir gzdaga tabi tutu! 
masz 'lie açzk hava 'lie ziga 
tedavisine rnaruz hzrakd
masz lâz1m geldigini anla· 
tir. Müsbet tüberkülim ta
amülü. çocukta husule gelen 
âdi nezlelerin, geçiçi dahi 
olsa, akibet itibarile tüber
küloza merbut oldugunu 'lie 
çocugun hususf bir bakzma 
muhtaç bulundugunu bil
dirir. 

Hususi bakzmz icap etti
ren diger bir ha/ de, mek
tep ya$larmda dikkat naza
rma çarpan asabi hallerdir. 
Burada aile doktorunun fik
rini almak, ahvali irsige
sinde mevcut her hangi bir 
hastabgz ara#zrmak ve ya
hut bunun terbige nokta 
smdan ileri gelip gelmedi
gini anlamak lâzzmdir. Ev 
ve mektepteki birle#k ier-
bigevi tesirler, asabi haller 
için memnunigetli naticeler 
verir. 

Biz yalmz hastalzklt olan 
çocuklara ihtimam, ~efkat 
gosteremiyecegiz: agni za
manda szhhatte ve tabii o
lan çocuklann. bu tabii ha! 
lerini bozabilecek olan ka
Tl$tklzklara megdan vermi
gecegiz. Biraz daha biiyük 
çocuklarda kabil oldugu ka 
dar kendi vücutlarzna ken
dileri çnin ihtimam etmesini 

- Arkasz var • 

Dünyada 

Neler oluyor 

Kelebek yeti~tiriyor 
Bll senenin son nwda $UP 

kalarz kelebeklerle süslüd ir 
Amma bu kelebekleri yap 
ma sanma.111mz, bunlar sa

hici kelebeklerdir. 
Londra civarmdaki Bek 

sli ko'günde oturan Niiyam 
ailesinin geti$lirdiii bu ke 
lebekler pigasada bügük 
revaçtadrr Bu aile, tavuk, 
koyun, at gefi$iirdigi gib.1 
kelebek yeti$tiriyor. 

Bu i~ evvelâ bügük ba 
balannm aklma g e lm i $. 

Adamcujtz g17t/agma kador 
borçlanmr$, tarlalarz hacz 
edilmi$. Bu vaziyetf e bir 
gün tarlasrnda dola$zrken, 
bir pro/esorün elinde bir 
ag ile kelebek avlad1gmr 
gormÜ$ ve dü$ünmü~: 

Kelehek geti#irip sa 
tsam hayli para kazanzrun!. 

Dü$1Ïncesini tatbike ba$
lam1$ Yeryüzümin muhtelif 
cins kelebeklerini toplam1$ 
ve bunlardan agrz ayrz cins
lerden kelebekler yeti$firip 
pigasaya ç1karm1$. 

Bu Î$În kolay bir $el/ ol· 
dugunu sanmagzmz. Kele
bekler çok :nazik maldûk 
lardzr. Aç1k l1avadan mah 
rum kalrnca g1da almazlar 
açliktan o'/tirler. Ya$ ve 
güne$siz havalarda da bir 
$ey gemezler ve âdeta inti
har ederler. Bunun için kz. 
$ln kelehekleri güne$ ziga
szm andiran Violet $Ualz 
lâmpalarla agdmlatzrlar. 
Velhaszl kelebekçilik güç 
Î$iÎr. 

Hayvanlan koruma 
Çok kuvuetli bir ger sar 

sznti$i ile harabege do"nen 
San Salvador cumhurige
tinde, hagvanlara eûget 
edenler için gapzlm1$ çok 
~iddetli kanunlar vardr. 

Bir gün. alma igi bak. 
mzgan, aç ve susuz hzrakan 
hir adam mahkemeye veril
di. }üri hegeti " hayvanlarz 
koruma cemiyeti., azalarzn
dan mürekktpti, Krsa bir 
muhakemeden sonra adam1 
mahkûm ettiler . A 'Tlma ne· 
ge biligor musunuz ?. 

K,,k sekiz saat ahzrda, bo$ 
bir yemligin onünde oturmagzl 

Ag1 zca da: Eger hayvan 
iki ha/ta zarfznda iyile~mi
yecek olursa adam büyûk 
para cezasz da ver~cektir. 

.. Yeniyol,, un Tefrikasr: 25 

KÜÇÜK SiLÂHSOR 
lngilizuden çeviren : Ha 1rcttin Ziga 

- Çok tedbirli olmali m1z. 
Çer~nba günleri og-Jeden sonra 

!'ltntfa gidip gitmediR"inizi, hatta 
o ada .kal1p kalmnd1gm1z1 kimCJe 
goremiyec .. ktir. Siz sozdo mahpu1 

olncnks1mz. 

- Ne demek i ;tedi~inizi anlt
yorum. Soz verdim. Madamki soz 
verdim tutar1m dn .•. 

- Dcme'~; mnhpu bJmak 
i tiyo un. 

- Evel, istiyorum. S:iym Ba
) an Doktor alh hafta uzun blr 
znmand1r, h n d_ min c:k bir ço

c 1~um. Fnkot §crefim üzerine soz 
verdi m. 

- Artik yntmnl1stn azizim, 
Yoksa yorg1m'uktan sizi en has
t edeceg-im. 

Uykusu yoldu; lakin derhal 
itnat etti. 

11 

'Küçük silâh~or 
Mahpus 

Alti hafl ë>Rleden sonri>, Bny 

Doktorun çcc 1 Jm için dô:-t s:int 

sürcn alti ~en \"C ne~'eli gün. Q. 

nun dü~ünülmesine bile tnhemmül 
ediJemcz. 

Birinci çar~anba ogleden s n
rns1 güç goründü on11. Soz bir 

Allah bir oldugunu biliyordu lta

alli oJnbilece~ini gôstermek f1rsa· 
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Çiçek: 

Sanlan ve sarkan 
salon çiçekleri 
nas1I yeti~tirilir? 

la=--aE_d_e~bi:i:S::myall2a;;;l;t_, H_a_I k
1

_1y __ a_t,_G_e_n __ ç_I i k_I 

kt$ yoz yaprnklurm1 muha· 
fn1 . .a eden. ar1lnn ve sarkan 
b 1z1 çiçekler vard1r ki gerek 
yapraklarmrn gUzel renkte ye~il 
olmas1 ve gerek ç·i~·ekleriain 

manznralar1 itibarile bulundukla 
11 yerlere mUstesnu ho,; bir 
munzara arzederler. 

Bu11\nrm yeti~lirilme. i dif{er 
çiçekler gibi deg-ildir. Toprak
l tri. sulanma l, bak1lmns1 barn 
ba~kad1r. halt toprak yerine 
rllrllmüi;; gl\bre Ile kar1~1k yu 
un ve funcla toprn~mdan bir 

m 1h1lH içeri ·iae neb:itlar diki 
1i1·Jer veya tohumlar1 ckilirler . 
FUskio balonu tablr oluaan çi 
çek telden yaplloa halon -5ek· 
lindeki k1smm içerisine, tel ara 
hklarm1 yosunla llkad1ktan son
ra, yUzde seksen çUriimU:;; glib
re ile kan~tk funda lopra~1 
konur ve bunun Uzerine de 
sark1c1 ve sanhc1 çicek yeriue 
dikilir. 

Esa ·en bu gihi ~~i~!eklerin 

kokleri arap sa~·1 gihi ~lk oldu
~undan trnlunduitu yeri lama 
mile tk hir ~ekilde orerler ve 
lm surelle üzerine konacak 
toprag"m u~ag1ya dokOlmed 1e 
ts1mamile ma.nt olurlar; binaen
nleh ·aks1ya falun lrncet yoktur 
Bu tarzda yeli~en yapraklar 
pe.;; ho~ olau çiçeklcrden F'Usia 
Ier vardir. 

Bu çiç •kler her mevsimde 
dikilebilirlerse de en iyisi ilk
bahurda dikilmektir. Bu nebat 
dikildiklen soura s1k s1k pUs
kllrtm~ suretile sulan1r. Su, yo
suu ve çurumu, gllbre ve .k.ôk
ler tarafrndan derhal masi;edi
lir ve me~bu bir hale gellnciye 
kadar sil verlllr. Suyun yere 
akmamas1 için balon ulhua bll

ynk bir talJaka veyn çanak ku
nur ve bih1bre kaldmhr. Bu 
gibi çiçeklerln aras1ra kOkleri 
hnvalandmlmahd1r. Buuuo için 
yosun, kükler, çarumu~ gUbre 
el ile kan~tmhr, badehu sula
nu·: 

Neùat bllyildUkçe baluuun 
her tarafm1 isliHi eder, hatta 
yuvurlak ve ye~il bir kUtlenin 
tavanda i;arkltg1 hls::sediiir ve 
ço · ho~ bir manzara arzeder. 

Sarillc1 bir çok nebatlar, 
çiçekler vard1r. Fuknt FUki:;in 
en iyisidlr. 

Dl{tcr çiç:eklcrin, nebatlarm, 
burnau k1saca i imlerini zikret
mekle iktifu edecegim: 1 Cam
panula Mayi çam çiçegi, 2 Lysi,, 
machia çay1r alttm tubir olunao 
nebut, 3 l elargonien, 4 Evony. 
mu Rudikans, 5 Tropakf'lum, 
6 Trades kanta, telgraf çi~~l1'i 
vc sairedir. 

Baba Salim Ôgütçene 

Yrl bo~tnda saçim armagan gine 
Kendine galanrz bir baht deneme 
Herkese ugurlu gdlar dilerken 
Sanamz ukbage golculuk Bab2. 

Ziigürdün talii tersine e$er 
HerglÏn her tepi§te bir yare de~er 
Yoksulluga mahlcûm sendeki cevher 
Buna tali nazi diyip geç Baba 

Ôgütçen 
Aldirma 
Üzülme 
Birgün 

sen gine yof u,.,da guru. 
olsa da iltif at kuru 

ceplerin tam takzr d(qe 
gelir onlar Si:nlenir Baba. 

Saçlarmrn rnngi karl1 çam dalt 
On/arr ha/ fada hir boyama/1 
Der/erse Babanzn szrlc gt1'7lal1 
0 senin ~i 'ri ne kaynakhr Baba. 

Hayat yolu sana 
Zrïgürtlükte gaktt 
Aldzrma bunada 
0 an Kâinata 

her yonden sapa 
f'zefderi nha 

sert bir giigüs ver 
Koz dersin Baba. 

Sana fani dünga biçmezse deger 
Alzrsrn pagzm korkma Cennette 
Sakm §a~rrzpta hulda yan bakma 
Zügürt pehrizini bozarsm Baba. 

Bir dü~ersen dostum o u;szz daga 
Yanar tulu$ursuri ç1kt1grn baga 
Dün!1ada bir pabuç vermeyen Tanrz 
Ummaki bir Havva lütjeder Baba . 

lster taliini ister baht dene 
Lâzzmsm bizlere daha çok sene 
Goçersen sonunda eger ukbage 
Kalbimizde gine ya~arszn Baba. 

Cemal Azmi'ye 

P. 

• Erzincanda -

Bizim derdimizi telde hize sor; 
Borçlularzmzzdan halimiz gaman. 
Bu donen diingada ga~amak çok zor; 
Gonlümüz virane, ruhumuz fJÎTan ! 

* * * 
BÙtünkü haline niçin $a$arsm,· 
Millet sayesinde rahat ya$TSzn. 
0 daglarz bir gün olur a$arsm: 
Aju$una alrr senz Trabzon 1 

* * * 
Sen durmasagdzn lwdut dagmda 
Bir yaprak açmazd1 yurdun hajmda. 
Vatana lzizmet et gençlik çagznda,· 
Vatan sizden hizmet, bekler her zaman ! 

Baba Salim Ôjütçen 
:-:-~~-~---:---~--~~~--~--·----~~~~~~~~---~~~~ 

tint buldug-undan dolay1 memnun
du. Biraz da iftihar duy<lu. Çünkü 
okndar küçük olmnstna ragmen 
itoabni temin elmek için hiç bir 
tedbir almmam1~lt. Her ~ey onun 

~erefine b1rak1lm1~h. 

Sin1fm kap1 1 kilitlenmemisti. 

Kolaylikla <l1~a11ya ahlabilecezi 

penc.!reler ar<l1 arùma aç1k b1ra· 

kilm1~tt. Ona süzünü kimse hahr· 

latmadt. Hattn Doktor bile âdeti 

oldugu üzere yemekten sonra 

.. ha ydi; d1~an çocuklar. Güzel 
eglenceler., dedigi zaman b le 
onn ima eder g1bi bakmod1. 

f.t tek in usu!ca sm1f a girdi. 

Kim e, s1mfa t1rmesi ic;in i~aret 
elmemi~ti ona. S1ras1 üzerinde bir 

hikâyc kitabt buldu. Bunu orayn 

birisi koymu~lu. Gü:1.el kitap Af

rikadn dola~nn bir çccugun ser

güze~tleriJc, vah~i bir ormnn adn

mmm, nrslanlann ve dig-er korku 

veren l.ayvcnlann resimleriyle der 

luydu. Yartm dakika kadar baltttk
lan sonra Ertekin kitabm cazibesi

nc okadar kap1ld1 ki; masamn ya

mndaki s1raya oturdu ve durma· 
dan tam ik.i saat okudu. 

N1hayct, ote .. i taraflanna gore 
c.m s1lr.an bir yerine gelir.ce ba. 
~mt kald1np soba borusunun üze-

rine dog-ru asilt olon saata hay
retle baktt; saabn kolu dordü 

gosleriyor<lu. "lld aaat daha kal
d1. Ondan sonra çay saah" diye 

dü~ünerek kalkti, pencereye dog-
ru yürüdü. 

Bununla berabcr, bu suretJe 
hareket, onun için daha ziyade 

baht6tZ bir~ey olmu~tu. Çunkü 

buradan knket alanmdan gelen 
yük.sek nef eli seslcri ve k.ahka. 

hala; 1 Ï!lidebilirdi. 

Çccuklar nekudar mes'uttuJar 1 
Orada neler olùugunu gormeyi 
ve ko~may1 nekadar .da isterdi. 
Ne çare; yapaw1yordu ki. Kendi 

kcndme ; " Cesur oleca1"1m ,, dedi. .. 

• 

Sonra, annesine bir mektup 

yazmayt dü~ündü. Gittig-i yerde 
neler oldug-unu annesine birer bi
rer yazmak niyetindeydi. Yazma

g-a karar vercrek s1ras1m açb: 

biraz kâg1t ald1. Büyük bir dik

ka tle ve ycva~ JUVD§ yumata 
bI ~lad1: 

" SEVGILl ANNEClGlM • 

" Çok büyük bir s1lunh için

deyim. Verdi~im sôz üzcrine 
mnhpugum. SiJâh~or olmag-a çalit
ltm. Ne f ayda ki ben bir h1rm:
d1m. Gorüyorsun ki anne masaJm 
sonunu hahrlamnd1m. Bay vc Ha· 
yan Doktora itaat edecegim diye 

soz vermi~tiw size. Bunu tamamen 

unuttum, Doktor çok insafh. (E
g-er Bay an Doktor islerae · bana 
izin ven.ce~ini) soyJedi. YaJniz, 
Bayan Doktor izin vermek iste
medi. F okat, o, yine iyidir. Zan
nediyorum ki bellti o üzülüyor 
da. Ah anne, anne l Ben bir türlil 

Koy türküléri 
Toplzyan : B. S. 

Elimde var kemence 
Sesi çrk1yor ince 
Kimler se?Jda baglamaz 
Senin gibi bir gence 

* 
Uzundur koyün golu 
Dü#ü hognuma kolu 
Yakdm beni Fadimem 
Yürejim aie~ Jolu 

* 
Dejermen çift toJfzdcr 
Fatu5 sigah ka~Lrdzr 
Ben gideli askere 
Onun giizü ga#idLr 

* 
Koyün eteji dere 
Ay$e h 1$mda bere 
A'1nenden izin aida 
Gel f idelim bir gere 

* 
Odun gaparzm dajda 
f!.agçege aldim bugda 
Ogle gordüm mine1i 
Kocaga gider çagda 

* 
Dalda gaprak salrmr 
Davul zurna çalzmr 
Bir sozüm var F atmaga 
Korkarimki aimer 

Geldi askerlik çajzm 
Yürekte artar yagim 
Ben naszl gidecegim 
Ko'gde bajlz agajzm 

• 
Asker olmu~um geni 
Birakamam k1z seni 
Versinler tezkeremi 
Eminem ister beni 

• 
Dajda tuttum tavu1an 
Sattzmda oldum ni1an 
Kzz seni alamazsam 
Olacajim peri1an 

• 
Kogde agaç dikmi1im 
Dallarm1 bükmü1üm 
Eminem geligorum 
askerlikten ç1km11rm 

• 
Ku1a tu/ek atarzm 
Tavu$ana çatarzm 
Kzz seni alamazsam 
Nasrl rahat gatarzm 

* Irmaklar durmaz çaglar 
Kara bürünmü1 dajlar 
Kavu1amazsam sana 
Yürerjim hergün a;lar 

ailâhtor 0Jam1yacat1m. Dotru 
i~ goremiyecek k a da r kü-

çütüm ben. SevriJi annecig-im ne 

zaman eve dôneceksiniz. Siz beni 

herkesten daha iyi anlars1mz. Bi. 
raz da Dok.tor anl1yor zanncdi

yorum . ., 

" Babama bütün sevgilerim. 
lyidir in~allah. Hàlâ bir 1ilâh-1or 
olmak için çalt§tp çah~mad1fma 

merak ediyornm. Eg-er çel1$1yorsa, 

bilmelidir ki o, deh§etli rilç bir 

Î§tir ; hele küçülc çocuklar için, ,, 

• Sizin Ertelcininiz, bir lce· 
re adm1 verditiniz küçük 
silâh~or • 

" Ha§iye - anne bana bir 
kere daba küçük ailâb§or dedig-i. 
nizi duysam zannederim lti sevin
cimden olürüm." 

" Ha§iyc - Bu mektupta ha. 
ta yapt1msa beni affet. ,, 

• arka11 var • 

N 

d1 
ti 
m 
V 

e 



9 llclncilcdnrm 937 
~ 

/ YENIYOL] Say/a J 

ANKARA l~ers~yden 
ÎOrkiyede'ki yeni 1---.!!IB PAR Ç~A-

llân 4 • G te ilen gQndo nrhr· 
may\ i~llr k edenler rtmnn 
$artname!:>i o' urnu~ \'e lOzuml J 

malum.1!1 nl 11, \'e bunlnri 1tabul 
etrni~ ed \'(' i i mr olu u r. 

Trabzon lcra memurlugundan: 

ol~un bir izah1 Dirilen ôlü 
Açtk arhrma lie p:uaya çev

rilecek 1ayrl menkulun ne ol 
duQ'u: 

Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avuaturyanm Ankara 
Elçiliti sabak mnatqar 
Tü.rkçege çeviren : 
murhan Belc;e 

[ 111 J 
Ezeldenberi kendlnl azad 

bllen gOçebe, hlç bir yerde 
durmadao ve gerek mekAn ge
rek zaman bakunaodaa ne bat
lan&tç ne de IOn tanayarak, )11· 

rn1or ve geçl7or. Onun ne tari 
be De de tarlbten ç1uracaat 
tradlaJODa lbt1Jac1 vardtr. Yer 
leelk adam mal ve mDlk sahlbl 
loan Ise, bu lk teye mubtaç 
<br. lote bugQnkQ TOrk .hareke 
tinde gQrdOtDmDz herl8ilk ol 
ma avrupehlqma• mWl tarlh 
Ye mlW kDUOI' aahlbl olmak 
uzularu1111 ve metodlaruun lia 
hl buradadlr • 

Hlç blr millet JçiD mllll tari 
blnl J•zmak. gereklltl TOrkler 
lçln olduju kadar 14z1m ve ace 
le detlldlr. ÇOnkQ TDrk mille 
tloln tartblolo hep dQ~manlan 
Jaz~Ur. Atlla'dao kara Mus 
tara pqa ya evet hatta Bbunl 
bamld'e kadaar, A vrupa tarlbinde 
TUrk 1rk1, garb medenlyetlnln 
can dD~maru, Tanr1'mo belasi 
•blakh hirtstlyan dQoy88101 teh 
dld eden blr fenallk vabfet ve 
barbarbk eembolo olarak ga& 
terllmJvtlr. 

Bu mlaUk haçldar edebiyah 
IOo fuùlaraoa kadar, Avrupa 
tulblne haklwdlr; buouo tetdr 
lert gQoQmQze kadar devam 
et~ttr. 

TQrk tarlbioi Tnrk mllletl 
Dio mebdelerlne ve prtlanna 
IOre telkik etmek teoebbQaQ =te kadar h~ klmse tara 

yapùmam~tar. 

Tllrtlertn en çok lehine o
laa lddla, onlano cengtverllk 
batam10dan çok kablllyeW ta 
kat kQltQr balummllao Islam 
CUD118Ullo en detemz blr par 
ÇQa olduau merkezlodedlr. Oarp 

Cl1Dlamn10 ouuruoa aksetolli 
Olan TQrk hOvlyeU, buodan lba 

le
retUr. TQrk devletl Ile mllcade 

Ji blr bQyQk kfUlQr davas1 
lelakkt eden ber garb PoUtika 
Il. Tnrkoo bu bQvlyeUoe loan 
~ lnanmas10, l~loi yOrQtmek 
&\'ID onuo bu bOviyeUne mQra. 

~t etmekl~dlr. Avrupanm btl 
tlo kaoçataryalar1, larill lçlnde 
~mlf olduklan bOllln bare 
keUerde.- TOrklln hep bu hOvi 
Jelloclen dem vurmu~lardar ve 
192() de Tnrklertn medeniyet 
ca1111ui dljaoa 1Qrl1lmetlnl mo 
daraa edeo gallb devletler keza 
bu JOldao yQrOmDtlerdlr. 

Garb tarlblnio TQrklere ver 
dlyt bu hnvtyet, TOrkon kendl 
htlvtyeU detll, garban kendl 
lnuchat deprlere gore TDrke 
Yerdlti blr bQviyettlr. 

[ 
- A.ru•• var • 

Halk Manileri 
Yapbracaksan mata 
Sana derim o<>k kasa 
laman usta11 but 
Boara oetmeslll taaaJ 

• • • 
Sanatta yoktur evt 
Ott gOr yapbil lfl 
Y •l>btl kaoepalar 
Çlkanr elll kl411 : 

• •• 
GazeI dotramacacbr 
Bu sanaba taCldlr 
ÂJ'aab dolaplan 
Rublann llAcldlr r 

• •• latlror lten adres 
Yentyol de bllet kes 
lama11 Alemdan 
Orada tan1m herkes 1 

Bah Salim Ô~en 

Oeçen hafta MançesterlR bO· 
ynk hastanelerlnden btrlode 
çok .rarlp blr hadise olmu9tur. 
12 yaemde blr ktz çocugtl dlf
teriye tutularak hasbmeye Y•· 
tmlm1~ ve d1Jkt Jrlann sarfettlk 
leri bU!Qn gayretlere ra~en 
iyll*mlyerek Olmn~ ve tekfi. 
ni yapllmak Ozere hastaneolo 
OlOler sal >nuna gOtnrQlmO~, er
teal glln bu felaket haberioi •· 
lan yaVrUDUD 8DllSl aelayarak 
bastaneye gelm1$ ve kmnrn ce
sedlni gôrmek lstemi!I... Olnle· 
rio bulunduau tecrldhaneye gi
rer glrmez, yavrunuo iylle~erek 
kalkt1e101 ve di~er elUlerle oy
nad1Q'101 gôrmn~ter. Annesinlo 
•~hr11b1 derhal sevlnce takllap 
etmi~. Ve çocuk hemen ôlnle· 
rio ara mdao ç1kar1larak eve 
gôoderilml~lir. 

llân 
Trabzon le-a Memurlua-undan: 

At1k arhrma lie paraya t~*11ecek 
gayri meukulun ne oldugu: 

Be4 donüm f1nd1khgm 373248 
hissede 306393 hisseai ve 4 do· 
nüm fmd1khg-•n tamam1. 
Gayrt menkulun bulundutu meTki 
mahalleal 10kait1 \'e numras1 : 

Yomranao Süfla kôyOaden ta
punun Ni1an 341 tarih ve 78 ve 
Nisan 329 tarib ve 76-77 numa
ralarda kayath. 
Taktir olun.an lnymet : 
78 numarala hncbklatan tamamana 

( 250 ) lira ve 76-77 numarala 
hndaklitm tamam1na yüz lira kay
met takdir olmu1tur. 
ArbrmaJUD yapllacaAi yer glln ual: 

Trabzon icra dairesi ônüode 

9-2-937 Sah rünü Saat 14 de 

Alla dOnUm cahhk, alti dü
nQm tarla, be~ dOnllm frnd1khk 
ve bir serander 

Oayrl menkttlun bulundurru 
0 

mevkl mahallcsl so~11~1 rn nu. 
marast: 

Yomramn <llronA kOyn, tapu
nun IU\nunu sani 3::?5 Jarlh VA 
153 ve 15! ve to5 - 156 ,.e 
158 numaralanoda ka~ 1 11. 

Takdir olunan k1ymct : 
ÇahltA"a dOrtynz lira tarlnya 

2300 lira f10d1khta, 2300 Jlra 
\'e aerander~ lkl yoz lira k1y
met l1tkdir oluomu,tur. 

Arhrmamn yapllacag1 yer 
glln saat: 

Trabzon icra daire i OnUnde 
9 2.937 Sala gOnQ saat 14 de 

1 • l'1bu gayri menkulun $art 
namesi 9-2 937 tarihinden itiba
reo 933-1168 no ile Trabzon ic 
ra dairesinde herke in gUrebll
mesi için aç1khr. Uanda yaztb 
olaolardan fazla malurnal almak 
isliyenler i~bu ~rtnameye ve 
933 1168 d'1sya nufuars1 ile me
murlyellmize muracaat etmeli 
dlr. 

2 • Arthrmaya 1$llrak için 
yukanda yaula kaymelln yUzde 
yedi buçuk nlsbelinde pey ak
ças1 veya mlllî bir baokanm te
mlnat makbuzu tevdl edilecek.
hr. 151 

2 . lpotek.sablbi alacakhlarla 
dlj'er alAkadarlarrn ve lrlifak 
b1kk1 sablplerhlin gayrl menkul 
Ozerlnde kl haklannm ve husu 
slyle falz ve ma rer dalr olan 
iddialar101 ijbu uan tarihlnden 
ltlbareo ylrml gnn lçtnde evra· 
Id mQsbltelerlle birlik.te memu-
riyetlmlze blldlrmeleri Ï"llP eder. 
Aksi halde haklart tapu sicili 
ile sablt olmadakça sati, bedell
nio paylafmasandan harlç kaltr· 
lar. 

5 • Ta~ n Nlilcn z:imr da 
guyri mcnkul llç defa bn({ml
dtkllln s )nra en çok artmma i· 
hale edilir. :\ncuk nrtmna be
df'li muh1rn1me.n ktymetln yllz· 
de yetmi~ be~tni bulmnz v~ya 
snh~ isliyeoln nlucn~111a ru('hanl 
ulun diger al ('akhlnr hulunup 
ta bunldrrn o gal ri m nkul ile 
temin edilmi, alac..nklllnrrnm 
mecmuund·rn fazJny 1 (J \mnzsa 
en çok arhranrn taahhudu bakt 
knlmak Ozere nrthrm. on bei 
goo d11ha tamdil ve on be. loci 
gOnQn sl)nu olnn 24-2 037 Çjr· 
~amba günll 3yai suatln yup1laC3k 
arttrma da en çok arltraon ihn· 
le olunur ancak arlmne b11deli 
sah~ isteyeuin afocng1 ruçhaui 
ohm diCer aladuk ilarrn o gayrl 
menkul Ile temln edllmi~ aln· 
cnkhlnn me muundno fnzlaya 
c1kmak .$8rlile en çok nrl1rana 
ihale edilir bôyle bir bedel el· 
de edilemezse ihale yap1lmaz 
\'e sali~ bedeli dn~er. 

6 • Gayri menkul kendi ine 
ihale olunru kim e ve ya veri
len harta mllblet lçinde para) 1 

vermezse ihale karar1 fe b ola· 
rak kendlslnden evvel en yllk
sek tekllrte bulunan kimse ar
zetmi~ oldug"u bedt•lle almagu 
rau olmaz veya bulunmazsa he 
men on be~ gnn mOddetle or. 
ttrmaya ç1kar1hp en çok artira· 
na ihale edillr ikl ihale arasm· 
daki fark ve geçen iinnler lçin 
yOzde be~ten he'"'p otuaacak 
falz ve diaer zararlar ayr1ca 
hllkme bacet knlma11Jaksmn 
memuriyetimizce ahr1dan tah il 
oluaur. 133 l.;;bu gayri menkul 
yukarda gôsterilen 9 2 9:l7 tari· 
hinde Trabzon 11 ra memurlu~u 
odasrnda i~bu Wln ve gOsteri· 
leo arhrma $ttrlnamesi dairesin 
de sahlacn~t llào olun ur. 

Tapa müduriyetinden : 
lâtomi kebir ko undt! fla 

ki ( $r rlcan larikiam $Îma
len Musa oglu Mustafa fJt!· 

reseleri garben zrm 1k cenu 
ben Sarz Ali og 'u Mustafa 
ile mahdut: ) bir f1nd1kl1k 
hiç bir kagzt •ue senede mer 
but olmzyarak Monçol oilu 
Musta/anzn iken haricen 1•e 
!urrti gayri rdsmigede Gt'nç 
Ali oilu Ali Osmana sala 
rak Ali osmamn n1zos1z ve 
topusuz losarruf unda ik~n 
321 de tia/atiyle irereseleri-
r. e inlikal e ;lemis tie t•ere
scleri de bu 5ureile ve m11lik 
si/• tile tupusuz ve niza .. 1z 
ve h ïsn1iniyetle tasrurufla 
nnda bu/u,,du;undan b ihs 
ile tapuya hnglanmns1 isle 
nilm•kte olmoszna binaen 
1937 sen ~; K. s ni 0111nzn 
24 uncü Pazar f nu a f 
14 de mahallinde fahk1knl 
qap1:-caj1rulan hu /md1'd1ft. 
rie bir ayn hale. ;Jdimn11t/a 
bu 'unan 'ar 'l'il' sa f, hk kal 
g inü maliallinde lu 1un(!cak 
memura 1urga fapu m id r 
lügüne m1ïracaaf rg/P.me/er1 
ilan nfuru •. 

Tapu müdiirigetinden: 

lâtomi ktbir kogünde 
f.Julci ( Sculcan tari/ci has 
#m:ilen Yozrçr o g u l I a" 
Mustafa ve Hasan garben 
tarilc.iam cenuben Monçol 
oglu Ali ile 1110/ulat ) bir 
ifteriligin topusuz olarak 
Genç Ali ojlu Alrosmanm 
mali iken ku le 1ene ~flu~l 
haricen 10 Türlc. mad ni 
altmma mukabil Monçol 
og1u AJim,.de sotorak 6u su 

relie tapusuz ola1a1<. malik 
srfatile Ahmed n tasorru· 

/und" hulundugun Inn /;ah. 
szle tapuya baglanmasr ta· 

lep ~dilmelcte olmosma bi

naen ke:1/iytt 24 K. sani 
931 tarihine miisadi/ Pazar 
gin 1 saat 14 d• moita/inde 
tahlcikak gapdaca~mdan bu 
11erle b ·, a11ni hc.k iddia. · 
stnda lulunanlar varsa 
!uhkikat maha 'linJe bu 'u· 
riacok men u·a vegfJ tapu 
'rt 1<1irlügrine m 'iracaat eg· 
1Pm /,.,; i'ân nlunur. 

____________________________ ::_.. ________________ _ 1· lobu gayri menkulun oartnameai 
9·1· 937 lal'ihinden 1Ubaren 98•-1884 
no ile l'rabzou lera dalreliude herkesin 
1GrebUmesi lçl.D açù:hr. Ulnda yazth 
olaniardan fa&Ja maJumal almù: hti 
yenler iobu prtnameye ve U34· 1384 
doeya numaraa1 ile memurlyeUmize 
.muracaat elme.Udlr • 

2- Artarmara teUrak için yukar1da 
JuW lufllletin Jll&de 7,5 DbbeUnde 
peJ akÇUi VeJ& miJJt bU banJuuun 
tem.inat makbuaa levdl edUecektir 12' 

Art1k Ucuzlad1 .. .. 
• .. 

S- lpotek ubibl alacakhlarJa cUter 
aJlkadarlarm ve irtifak bakk1 l&bip
lerlnin ga~ ri menkuJ ll.lerinde ]d 

baklarmm ve hwn1aiyle faiz ve mu
rafa dalr olan iddialar1n1 ifbu UID 
tarihinden itibaren yirmi 111D çinde 
evrak1 mtllbeleJerUe blrllkte memu
rlyetimize blldirmelerl lcap ~er • 
Akll baJde haklan tapu licU1 Ue 
1&bit oJmadtkça 1&llf bedellDln p&J· 
latmH•ndan barlç kabrlar. 

6- GGsterilen gtlade arhrmaya lfti· 
rak edenler arhrma tarblamemu olru 
•11f Te Jllaumln mahunab alllllf ve 
bUD.lan k.abGJ •lmlf ad ve itibu 
oJUDQJ'lar, 

6- Tay la edi len zamanda gayri 
menkul Qç defa bqmJd1ktaD IOIU'& 

en çok artarana lbale ediilr. ancak 
artmna b e d e J i muhamme.n 
kiymetin yllade yetm11 beflnl bulmu 
veya aalto l11tiyenln allcatrna ruçhanl 
olan cUaer aJacakhlar bulunup ta 
bunJann 0 rayrt menkul lie temln .... 
edllmif alAcaklaruun mecmuundan ~ 
fa&Jaya çlkmuaa en çok arbramn '
teahhudu bain kalmak Clzere arhnna 
oa bet gtlD daha temdlt ve on betlnd 
güniin sonu o l a n 
24-2-937 ÇaT1amha 1ü.nüntle 
aJDi ... tta yapllac:ù artuma da 
en çok arlarana lbale olunur aneak 

•bf hteyenin alacata ruçbant olaa 
cUter aJaeakhlann o pyri menkul 
Ue temtn edilmit alacaklar1 mecmu· 
undaD fulaya çikmak prttle en çok 
arbrana lha1e edWr bOyle b1r bedel 
eldeedllmezae lbaJe yap1lmu ve 
•bf bedell dllfer. 

6- Oayri menkul kendlline ihale 
ohuw1 ldJDM ve ya verUen bafta 
mtlblet lçlode para~• vermeue lhale 
karan feilb olwaarak kendlûadm 
evvel u 7Gbek tekllfte buhuw1 
klJme anelmlf oldutu bedelle alma· 
p raD Oimu TIIJ& balqgmeae he
men on bel gtln mtlddetie arbrmaya 
çlkanhp en çok arhraoa lbale edlllr 
Ud 1hale arwndald fark ve seoea 
lflnler lçl.D )1Ud6 betteo bMap olu
Dacak fal.I ve cUter urarlar •Jl'IC& 
btlkme bacel kalmakuun memurtye
tlmizce aheulan tahAI olunor • 183 

ifbu gayri menkul yukarda gôateri~ 
leo 9 -2- 937 tarihinde Trabzon 
icra memarlutu odumda itbu ilân 
ve ,o.terileo arbrma prlnameai 
dain1iDd111b laaati iliD olumar • 

DOnüp dola$1P 
Alacagznzz RAD Y 0 

Ca /Aa Olacakt1r. 
T ediyatta büyük teshilât 

Kundurac1lar caddesi No. 17 - 19 

HARUNLAR MÜESSESESI 
Geliniz gërünüz tecrube için bir telefon ediniz derhal emirlerinize 

.. 

• • • 1 
1 

• • • • • • • • • • • .. 
• • • .. 
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en büyük Fen Han a v kiymetli 

~~J h 

Mar 
V 

Her kese ve her keseye uygun 

.... 
1.9 3 7 V. 4 /A M 0 DEL i 

RADYOLARINI 
GOrünüz Dinleyiniz 
Muhakkakt1r ki: en bahah fiyatlarla 

Piyasaya ç1kar1lan bütün markalara 

T ercih Edeceksiniz ! 
Trabzon M. NURi AYDIN ( Kabao~lu ) A sat1~evi 

'\1 Saat, Gôzlük, Elektrik, T elefon, ve sa1re Ticarethanesi 

~ Kundurac1lar caddesi N. 86 

~'V" \i(J3.J ~ 'U2 ~ ~ ~ <V' rJ 

Ve 1yol • ev1 
Yeni temiz ve çe~itli huru
f atile, e'"ter,Fatura,Çek,Bono, 
Senet,Makbuz,Zarf, - KâQ1t,Muh
t1ra,Kartvizit vesaire gibi bütün 

matbaa i~lerini 
• 

En temiz, en ucuz 
surette yapar 

Hariçten verilecek siporisleri k1sa pir 
haz1rlar ve gënderir. -

bir 

zamanda 

(FiLKO) • • • • • 
~· 

RAD YO (!~ 
==-·-

. ~~ 

Ve TELEVIZY ON~3 
F abrikalarm1n 8 f!~ 
1937 n;odeline Elektrotlu C•l 
hd b1 k el_ti g-i · f ~) 
Lan balariyle, geçen sene oldugu [+~ 

T 
gikbi, b~ ~~ne ~e Radyo~ 

e n1g1n1n en ba~1nda • 
~ yürümektedir. ! 
~ Büt"n dalgalar üzerindek.i S~LEKTiVl~E, SES ~:~ 
!~ tabiiliQi ve temizliQi , RAKIPSIZ ve E$SIZDIR . ~ 

iJ Philc ismi G ranti dir. I 
~) Herhangi bir anza içjn arbk Radyonuzu fabrikaya veya_ lstanbula f.3 
.tl gôndermege lüzum y ok , Çok hassas muayene aletler1 , ve on [+) 
'l senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz PH 1LC0 lar1 her ~·~ 
:!) suretJe garanti eder PHIL CO yu almak menf aatm1z icab1d1r . t! 
•
1 u 1 T Ad z · s t (t ~1 zi n v a e 1 a l$ s 
~~ Abdullah Sezgin ~l 
ftJ S1ra magazalar No. 118 f;j 

" 

Telgraf: SAATÇl ·Trabzon TRABZON 
11•"•1111•"''l'''"''''''''''''"''''ll'''~'·'''"'•111•··•111111·•1."==1111~~,,~1p;i11•;.m~~11~.11n,;11111.:,q~IU!!!L~ui~m~~1a13~111·"!11P~·!ll1~~, .. i;,q11"111 

b$tt~lh~ll~lllli!i'tflt~lll~l~IU~11.....,bt1tllll111tl.h11otllbhddllh111hi':lllk1itiült1nQlll1n1!l~dllla~ lh1 llMillhul~llliUill....ililiilllfliiil 

~~~~~~~ 

emington 
Y a.t1 makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

magazam1zdan temin edebilirsiniz .. 

Om~<gc§l 

Cep ve kol saatlar1 dünyan1n en hassas saatlar1d1r. 

Adres: TRABZON H . e Kemal Nalbantlar MaAazas1 ....._ Kunduractlar cactdesi ami V ..... 5 ........... ~ 

~~~~~~~ 

llân 
Trabzon lcra Memurlugundan: 

Aç1k arhrma ile paraya çevrilecek 
Kttyri 111enlrn!u11 110 oldugu: 

Temmuz 933 larih ve 70 nu

marasmcla mu.c yyed bir bap ma· 
gazumn 16U hisse e 20 h1sseai. 
üa~ n 111u1kl1lw1 lmlunùu.,u 111cvk1 

n11uiallct11 i;ol:rng1 \tl 1Iumruh1: 

Taktir olunuu k1yuu.:t : 

600 lira. 
Arllrmuum ) 11p1lucng1 yt!1 gilu 'ant: 

1'1 lllJl.00 icru daires1 onù11de 

9-2-937 Salt günüSaat 14 de 
1- lehu guyn mcukulun $arlnamtisi 

9-1· !:i:S1 tanu111dl!n ilil.Jar~n Ul.1(1 • ,,.t 
no Hu lruh:i:uu 1cra dain::midc hcrkcl:llll 
gorotu1111ei.1 i~1u uc;1k llr. ilauda ) 11Z1ll 
oiauJu dau ludu 111aiulll1il almuk iëh 
yenlcr i11bu i.urtnnllle) i; ve {J(fü. ü-! 
dos)·a Jlllll1urn-.1 ilt1 mcmul'iyetimize 
ruuracaat etmelidir . 

2· Arurmaya i~ürak için yukandu 
yazth ktymctin yüzde 7,5 nii;bcliudo 
pey akr;usi veya milli bir baukunw 
telllinat 11111kb11zu lcvtli etlilcccklfr l:! 1 

a· lpotek euhibi alacakltlarla ùiger 
aliikadarlarm ve irtifak hakk1 sulùp· 
lerinin gayri mcnkul üz1.1ri11de ki 

haklannm ve busu,,i) le faiz \'e mas· 
raI a dalr olim iddiaJanm l~bu illl.u 

lnrihinden ilibaren yirmi gün ~inde 

11vruk1 müsbetelerile birlikte memu· 
riyctimi:r.e bildirmeleri icap eder . 
Ab:sl hulde haklar1 lapu eicili ile 
enblt olmud1kça sah(1 bedelinin pay· 
la~mm.rndan h.urii; kahr lar . 

4- W.isltitilen gilnde arhrmaya i~ti
ruk edtiuler arhrma ~artnnmesini oku 
111t1~ \e lüzumlu malumah alm1Q ve 
bunlari kabul etllli~ ad ve itibar 
oluu urlar. 

IJ. Tnyin ecli !en z.amanda gayri 
menkul !iç del'a bag1nJd1ktun sonra 
on çok url!ruuu ihale edilir. ancak 
arbrmu lJ e d e l i muhammen 
kl) 111cli11 ytizde ycbni~ be~ni lmlwu:r. 
v'-') 11 h11l1~ lbliyenin alâcug1ua rui;bani 
olun d1ger alucakl1lar bulunup ta 
hunlnnu o gayri meukul ile l11miu 

olunan kimse ve ya verilen lturta 
mühlet icinde paray1 vermezse ihale 
karar1 fesh olunarak kendisinden 
evvel en yilksek leklHte bulunan 
kimse arzetn~ oldugu bedelle alma· 
ga raz1 olmaz veya bulunmazaa be· 
men on beG giln milddetle arhrruaya 
ç1kanhp en ~ok arhrana ihale cdilir 
ikl lhale arasmdaki fnrk \'e geçen 
günler ii;ln yüzde ~ten hesup olu
naeak faiz ve diger zararlar ayrica 
htlkme hacet kalmaks1zm memuriye
limizce ahc1dan tahsîl olunttr • 133 

i~bu gayri menkul yuk:arda gôsteri~ 
len 9 -2- 937 tarihinde Trabzon 
icra memurlugu odasanda i~bu ilân 
ve gosterilen artarma ~artnamesi 

daire'l indesab laca~a ilân olunur . 

edilm1~ alâcaklunmn mecmuuudun r---------==-~
fazhtya ç1kma:r.sa en çok arhr1u11n 
teahhudu buk1 kalmak üzere arhrma 
on be~ g!lu dahu temdit ve on be~nci 

gümin sonu o l a n 
24-2-937 Çar1amha gününde 
ayni saalta yapilacak arhrma da 
eu çok arhrana ihale olWlur aoeak 

sati~ isteycniu ulucu.g1 rnçhan1 olan 
djger ulacukhlnnn o gayri menkuJ 
He tcmin edilnù~ alacaklara mecmu
undan !nzlaya ç1kmak ~artile en çok 
arhruna ihale edilir bôyle bir bedel 
eldeedilmczse ihale yap1lma.z ve 
sah~ bedeli dfi~r. 

6· Gapi numkul kendilline ihale 

K1z1laya 

Yard1m 

Edeliml· 


