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Beledfyeye yardim anonim 
ŞİRKETİ 

A Radyo Haberi . 
1 ! 

Ydlar gelıb gPçiyor , ve 
/u~r geçen yılın •o 1un · 

da, arkamı%a bakar k •oru 
yoruz. : Bütün bu yıl boyun· 
co:ı bu kentin bin bir ıhtıya· 
cından hangisini ka ş ladı'1, 
bakım11z olan oe bakımsız 
kalan 1 rabz.ona ne yapdrlı 
oe ne k tdık? Aldığımız. kar· 
ıılık , ışk:laiz. ve huıkuıu: 
olarak, •ı:r. de, bız. de, ht:pi· 
miz. bılıyoruz. kı , uzun bir 
hiçden ıburctd.r ! 

lnk lab 7 urllıyesi , asrı , 
yıla sıgdtrmah az.mındedır . 
Yurdu l bir çok yônlerind~n 
aldiğımlz. du>'umlar göıteri · 
) or ki , hız.la ıleri gidiş, sc.lt 
bir protram ve bir amaç iıi 
olarak halm'tmıı , bu ların 
iiıUme de çıkarak , bir aık 
ve bır ülkü holinı almı~dır . 
A.,r, yıla, oırrlar on yıllara 
i,t böyle •ıtar , deurimin 
İ•tt>diğı budur, Atatürk Tür-
luyuı böyle kQIJumyor ue 
böylece yücelecekrlir • . • 

Trabz.ona ayak ba•an an· 
loyıılı yurdda,lar •oruyor : 
Nu;ın Juruyor•unuz., lcarade 
nı;ran rnc.ıine bu bakımıır.lık, 
11ünah deQıl mi ? beli bil· 
mem ki niçin duruyoru-r. , oe 
nifin bılmıyoruz. lıı , o/dutu 
yerele mıhlanıb durmah dahi, 
•ate ılerı 11 tmemek değil , 
~erıliıin ta kendı•idır ! Ba 
• •a, deCJrimin ıeııdir, bu ıeae 
kulak vermek, ue uyak uy· 
durmdı l/Oh dır •.• 

B yınd rlık J olunda, go ü 
.)loru:: ki, tek adım atdıtımız. 
)ok, •o al ue esenlik daram· 
lorımız da ııt m~ydanda ! 
diyelim il ,hu ı/orın iç:nde para 
ıatiuen f ~,. uar, fak-:ıt p :ıra 

İılemiven ı'1ler c!r. yok değil! 
•öz il lımi oğaf dıkmek pa· 
ra iıt y u ,,;t!,. ıırC!'!ınc/a ıa· 
yılama:: , ı~te eunlık ve gü· 
z~llık yo/und kı g~rek ı i 
meydaııcia o mı.. ki 1. aber 
Paruıız olan l:u feııd ,,ı ri 
de yopmı> or ' hattı.. Y"PmaH 
f6yle uraun us umuz.doı le 
6 ftrmı)oıu.t ! 

Yunun her foratında , 
0 i Ç b umlı..rl o uvo, b;,.,. 
lerce, o ı b l ıce o11 f dıki· 
liyor butun bu kı.ı)'n.ıımalar 
harıııında , bı~ yerımız.den 
lıa/h'lrrtr)'or,) ollarınıız.a, c-acJ. 
deleı irnı:z:e , bomboı oe peri· 

fcırı durtı 1 meydanlt1rımı~a 
hk bır fıdan dıkıı!mıyorıız . 
Keı t,n Yam ba,ında bırden 
;yüz.leıc mtt'tJye J uk•elen 
haca boz.tepe aıllurını ogı.ıç· 
/andırmak < cuba 11ereklı bır 
;, desıı mıdır er? Boztepeyi 
bir t;rımlık h lıne koymak , 
bu lcentı'1 11uzıllıBını ue e•en· 
lrflinı artdırm z mı ) fakat 
bu yıl da boı 11 f ı , •tl~cclı 
)'ılı unutm y&Jlım barı I 

BE.KER TUMA Y 
·; Ku ükıı• Oglu 

Muhterem Trabzon hılkını 
kemali hürmetle selaml rken 
yeşıl Trabzonumuıun asrilet -
me ıhtiyacında bulunduğuna 
arz etmeği vatani bir vecıhe 

t~lel<ki ederim. BıJbaasa Trab 
ıon limanı asrıleşmelidır ve 
abılıyi bamıyyetmeodanemiıio 

meşkur himmetleriyle asrile -
şecckdir. Bugün s!babJeyia 
Saat yedıd n dokuza kadar 
iataobul otelı gazıoo~uııuo bal 
konunda iki saat mükemmel 
bir güneş b~nyosu aldım ve 
çok büyük z.evlılerle mümtcz.iç 
hüıünJer duydum. Tabıatın; 
ycdı kuvvet ve kudretıo z.eu 
gıoligi beni g şv ederken, li 
man ycksullugu bana büz.ün 
verdi . ne o'urdu? evet, bedi 
z.evlderiae bir tü~lü doymadı 
ğım lim ın, asri bır manzara 
da arzetseydi ne olurdu? [Bu 
ğün dedığim iÜD trabz.ona illl 
ı ~ıd ği zam ınlara tesadilf 
ettiğim iç.in ] her ş•yden ey 
vel Jiman yoksuHuğu gözüme 
çarpdı 11e yadellerde kalın 
memlekebm midillinin liman 
ve iıordonu ıle 1akn:ın rıhtımı 
ve bu iki cennetaıi memle -
ketın meıızarayı umumıyeai 
bir ıinema ~eridi gıbi ıöıü 

. Sanat evı 
S uoı 7 (a. a) Vılayetin 

yediai k:ıdın olan merkt .z 
oe mulhakat umami m~cli• 
anları toplu bir halde huauıi 
idareye bagl. olan •onatlar 
e uını gez.dil<!r üyel~r evin 
m ırangoz dohuma ve dttmir 
hane atalyalarındaki faalli• 
yeti yak•ndan takib elmiı/,r 

"' bu müeueıeyi bu"ünkü 
h~le (letirenleri tukdır f:tmiı· 
ferdir mulum olduğa veç}ıılc 
•onatlar evi dökümhane/erin-
de yoprl n hali/ar ız.mir ser· 
giainde bırıncılı11i kaz.anmıı· 
tlr üyeler aar.atlar evınden 

çok f!Yl in~ılıalarla ayrılmıı
lardır . 

ı\1usoJin in ~n 

muhtrası 
yokmuş! 

Roma 8 [ a a ] Harici· 
ye aıuetuarı B Suvic n:okka 
deJla luminateye i•tmiıdir. 
mussolıni ııtç.eo cuma sıünün· 
d~nberi orada bulunmaktadır 
Alman iatıbbarat bür..,ıunun 
b ldıreiğ ne iÖre Roma Parıı 
ve Loodra aruında cereyan 
eden dıploma.ıı faaliyetine 
rağmen ıtaly.an mabafılinde 
romanın ııe rnr;ae ne Jondra 
Ü• kati b ç bir plan aıuhtra 
ne de t~khfte buluomıdığını 
temin etme~ tedir. 

• 
aıans 

hab ~rleri 
llJı <lüuci.ı sa' fada 

müa öoüodeo geçdi ve oraJa· 
rın bırer mutasan ıflı olma • 
11na rağmen traboola; şuki 
Anadoluıııuzun B tlı~, Var, 
Muş. Erzurum ha~ arı lıva ve 
vilayetlei'inin yegane iskelesi 
ve Iranın trwns t mahalli ve 
Samsun Hopaya kadH müm· 
ted geniş ve zeogin bır 11ba· 
nıo vılayet merkezi olduğu 
halde mıdıllı ıle a luz.ın yanın 
da tr a bzoouo o· j nal bir köy 
manzarası aı z.dmui beai çok 
müteez.zi ve aıüteeJ ım etti 2ö 
nül arzu eder lu tra\>zon, Ka 
radeoiı sabıJindt: pırlanta gıbi 

bir mco:;leket olaun. Y adeller 
deki RumeJınıo Seıaıııği ceza· 
iribabriıefidin midllı, 11kıı ve 
rodoıu neyıe fakat bılbusa 
İzmir, nasıl gubi anadolumu 
ıun ve anavatanımırıa göz be 
bej'i ve Egenin pırıl pırıl par 
Jıyan bır yddııı iıe trabıon 
öylece karadenizin gözle ka 
matdıran bir ir;ciıi bir zübre 
si olmalıyd1 iıte bunun için 
c.ıırki trabıonun nz.iyeti haıı· 
raaı bcui alikalındır11rı Ye 

bu ıtlika bu yazıcın uiln oldu. 

R. A. D. 

Arka•ı il-id1t _ 

Burgarlarin 
bir tekz bi 
Sofya 7 ( A. A ) bulgar 

, j 11rıs1 bildiriyor ordu kuman-
da beyeUer'ni ve buna benzer 
dığer hizmet itlerini alakadar 
mesele erle uin.tmık üzere 
toplanmış olan yükıek aıkeri 
dıvan vazıfeani bit:rmiıtır ba-
rlıiye bakanı olmak bubile 
divanı da baıkanhk eden ba· 
ıbakan gennııl zlıteff yü~sek 
divan tarafından mütdefıkao 
alınan kararların kralın t .. dik· 
ne ıktıraa ettikten ıonra Def· 
red~lectğı bıldirmıştir her ıeoe 
ilk ve ınnbaharda adi ıurette 
içtima eden yükıek ukeri di· 
van ıiyaaal meselelerle uiraş 
maz dıvaom nı feleti D•Zlm 
naelerle tarih aur~tte tayin 
ecfüm·§ oJduğundıa bu gibi 
meseleler divanın ıellbiyeti 
haricindedır )'ükıek askeri 
divanın toplanmasiJe baricde 
divı:nın aiyu•I me-&elelerde ele 
uj'raımıt olduiuaa dair ç.ılun 
haberlerin aalı ve esaıı olıra · 
dıiı gıbi yakındı ke bioede 
deiit'klik olacaiına.daır çıka .. 
rd;ın ıayialar da bıkıkıte oy• 
gun değıldir • 

Sinan Günü 
HaUıevı Re11lığiaden: 

Büyü" Türk nnl!tki ' 
mimar ıinınıa ölümünfia yıl .. 
dönümü 9 nı11n nh gOnildlir. 
bu münasebetle mcıkikr lfllD 
baJkevınde 111t 20 de kutlu· 
lanıcak ve büyük unıtlllrın 
hayatı, uerlui yadedilecektir. 
aama meıu:ıa; &ıa:U na ,~,ktır. 
ve lıerkcı Jı\'ellidır • 

liitlercilerin bır zaferi 
DAHA 

Veraay muahedesilc Al -
maoya'dan ayrılaraklehiıtanıo 
idaresi Altında serbest ş htr 
olarak idare oıuaan D nz g 
şcbrıılde düoku pı z r güou 
parJan eoto ıntıh bı yapılmış -
dır. İotıhıba iştırak eden yedi 
fır~a ıç u de Hıtlercıler yü%de 
altmııdan f .. ıJa bir ııtirakla 
mebuılarını s•çmışler ve :ıa 
şuretle kot'i eluerıyeti temin 
etmişlerdır. 

ŞelırinHzclc ofis.le~ iJatı 

türk ofıı teşkılatınıa bir ıube· 
ıınia de şebrım z.de aç lıcaiı 
kararJaştuı mıftır. bu teıkiılt 
haziranda yahılaca" ve faalıy· 
ete geçecektır. bu teşkilatın, 
ürünlerımız.in diş pıyasada hır-

caoma.sını temıne çalışacaiına 

göre pıyasamızda alıt veriş üze-
r od bir uyanıklık ve geaitlik 
gorüJecekdır. bundan dolıyi 
tetkilaha trabıoııda şube aç• 
mut memnuniyetle karıılanm• 
ıştır. 

Zıraat odası 

başkanlığından 
Vıliyetimiz z.ıraat od111 

genel toplautısı aı yriparak 
yeni idare ~heyetini 

arçmiıtir . bu atçkide ali 
puladıa kuınç ıtiru komiyo· 
nu azuı bulunmas adao ö•ürii 
yer'ae askeri kaymıkım müt· 
ekaidi bay Z\lbaü ıeçılmiıtir. 
zıraat odaaıoıa çok mubim ve 
dej'erli yükümıeri vardır. bu 
teıekküi 21raat işlerjylc ıl'w kli 
olursa zürra koopratıf itleriyle 
%ıraat bankuiyle ilrüobria iı· 
lib ve rev. clandırılmalyle oi-
ao baalarını ilitiklerioi daba 
dürüst d b kol .. ) bııtarmıı 
güçlüklerd o kurtulmuı olur. 
uu i,leri Jıoe alacAk, çevire-
rek -olaod ancak zıraat oduı 
bışk 01 e üyeJerıdır . 

1 aypue kuı umunda 
toplantı 

Bugün tayy;ue kurumu idare 
heyeti ile t kurumu kadınlar 
derneii idare heyeti birlıkde 
bir toplantı yapacakdır . bu 
toplantıda mayiıda topJuıı· 
cakolan olan tayyare kur umu 
büyük konsı ruıne ıöod~rile• 
cek ikı murabu seçilecek ve 
lC ı · u a ı a it mubim itler görb 
ıülecekdir • 

iKİNCİ 
TEKZiPLERI 

Sofya 7 [ a. a. ] ulıar 

ojonıı bıldirİJor Japon ayan 
c~a•ından ı.ıc nıuruf urneto• 
lojiıtlerden mar11i hacı ıolca 
13 ıubatta 24 •aat ifin Sof· 
yada lcalaralt bılgı rr uz.eain• 
ti• Z.•tı6ın llollelcai,.on/a14 
•6rmuıdur margı hacı •olttt• 
ınin bu ziyareti münaıeb.tılc 
burıoa lımanına horp nıal· 
stmui ~tltorı/dıfı ltaUmıda 

maı:ar 6~Zdelı:r."nde ç l m ı 
olan '")iaları ,,,ıJııaJır , 

Dücünce ., 
U'"I~nle:r1 

_.,.,'---"' 

Diyorum ki : , 
Tam altı aydır yozı)'oraa 

bu yurdun ufak tefelc derd· 
/erıne dokunduk • aen ist•tii· 
ğin kadar dokun , aldıran 
kim ? . • . . Yazdıfım ya.zı· 
ltırı .,.öyle bir göaaen w•t;ir· 
.Jim . l:ir tak mları ıaradan 
bundan )'ana olmakla b•r•· 
ber bir tokımforı da 'erçelc• 
den yapılma•ı gerek oe yapı· 
labilir iılerden yanadır . fa. 
kat bunlardan bir tanui ya• 
pılm•ı mıdır? ne ıezer ... do· 
kunoğı aaha çalı olar Jiy• 
durıulor~mı biraz da d•yiı 
damla!ariyle anlatmaya falı• 
ıayım. Sütunumun(Öatıir•~•) 
boı 'ıtını ( Dü,ünc• Ürünleri) 
ne fHİrİrlten bu ürünlerin 
düa yrac ı.ı• arada da tleyiı 
olacalılarını ya~mı,tlım •unı-
rım • 

Diyorlar ki 
Diyorlar lti,Kocalı•nl aantlen 

ıin• •6n ayor. 
Diyorlar ii, Kocalı•nl lı6yci· 

fe:ae dönüyor • 
Bqorlar lıi, Ba llenti11 ltel• 

"'""' ••iti lıdl~ , 
Oı,or/ı,, lıi, Cu lıentin •lnl1A 

clilr i•tilılHtli • 
Diyorlar iti , D•rmaıclar 6• 

ltcntde alrıueri, , 
A1rı yıla ••ldıran Jeorimtl•, 

bu ne 11icliı ? · • • 
Di, arlar iti , Her yanda var· 

ken bir hız.lı, ıidiİ, 

Ba lıenıde ıerilik l)ar, yavaı· 
/ılt var bu ne iı ? • • • 

Kocalcent bir marn ıibi •riyi6 
6itmıktetiır , 

i /er/eyecek yertle 11eriy• •it. 
mekı.Jir •• • 

Önceleri dirılcdi alııoeriıJen 
yana , 

Develer /tatar katar giclerl•r· 
di lrana .•• 

Durmadan giderlerdi , gelir· 
/erdi yaa o• lııı t 

Bu ıidiı 11elıılerden /ua alı. 

yordu her iı • • • 
Tranııt yo u Bu kentin bir 

Şah damarı icli, 
YurJun bu yalıa•ının allan 

lu ı,eri idi • ..•• 
Çoklanberi bu damar , lıan 

ver mi yor 1160Jey• , 
Yollar "ı. 1entı f•lıer iı ıiıi 

t•n dca.y• .•• 
O altın kenıer:ni i, bilenler 

""'' naı t 
Deveden 11 ç11·meyen laanlar 

fokd.Jn boı -ındı , • 
Han '.:ırd ı alınlarda ıev:ı 

getıren cleue , 
Bıraluiı yük lcşımayı kamyo 

net dt!nen tlcı.ı',, . , 
Etrolcclı Fakat İJ ı•erde, toıı• 

nccr lı yük rıerde ? 
J,ıizlıhdın d~ue dr, cieu'ltr ti• 

dt.ı .. ü; Jerd•, , , 
hCJ,~.-ıN SABiT 



Türk kadını 
Fran•ızcq tan ( Temp•) 
GaaetHintlen 

Türkçeye çeviren 
Naaire Ruhi Ural 

-6-
Halıilıoten tiırlı lıatlınla· 

rıntlan henfı:ı hic bir lıafıle 

l>ir Aorupa aeyahatı ycpma· 
mııtlır • Yalnı:ı 6flfen aene 
lcatlınl"r , birliti a:ıa•ındon 

hazıları bir Ancı do 'u aeyahatı 
yopmıılortlır, köylere ve bü· 
tün halita yenililıleri i:ıah oe 
telkin İfİn lcaaaba ve oild· 
ye deri dolaımıı [ardır . Bu 
/aeyet , billaaHa fOcukların 

•ılılaatı o• terbiyeai ii:ıerinde 
f"''' mııdır • 

Komİ•yon bu aeyo.hatt •• · 
naaıntla fOculı.ların bolum ve 
terbiye uaullerinde büyiik bir 
a11lamama:ılılı. olclufunu 6Ör· 
mriıciür . Ba aeyohatlerin 
büyüle teairleri 6Ö•üldiılfın· 

den aıhlaat kaidelerini izah 
04 tedri• ettirmek ifin Türle 
kadınları iter une ba uya· 
laotleri yapmafa lcarar oer· 
miılerdir. Vatanınmilli anane• 
lerini, ıan ue ıereflerini tarlı 
lıadlfu fOk o:ı :saman eouel 
f,oılatlı. Vatana lcarıı oaz.ile· 
lerini fOlı ••f onlatlı. Banan· 
la 6era6er oatanperoerhane 
la i•leriıtin fOlı 'iabalı telıdmiıl 
ettifinibirfolı miaall«rlt! iıbat 
elti. Ve hemen hemen o•rın· 
tla bulanan Aorapa lıadın'arı 
ıeolye•İne iratlar yiıltHldi • 

Katlınlor, hayatın a•ıl oe 
necl'1 lteyecanlariyle :intiıol 
etmiılertlir • Şimdiye ltoJat 
Hürriyederi lıendilerine oeril· 
lftemiı u• oatan,,eruerane 
lıi•lerini izlaar ede:bilmelerine 
lftiıaaade etlilmemiıJi. Fclıot 

laiirriyetlerinin bah,•dilciiti 
tunJen beri onlar , hayret 
oeren mümta"İyetler 6Öıter· 

miılerdir . 
Türlı kadını, iıtilıldl har• 

'lnJe Uırlı ıiperlerind ın dü,-
Manı lıoamalı i~in laarb mey• 
4anına kadar yalılaımadan 
~elıinmemiı, cephane oe ıoire 
ıaıımaltdan uıanmamııclır. O 
tleorin hatıraları butün acı· 
lılılııriyle silainlercl• yaııyor. 
Ve o samanın cuareti her 
.coman tal&Jir •diliyor • 

Ciinelaariyef deorinde ba· 
dn Tirlciyenin İftimai hayatı 
Jcfiım;ıtlir • Türlr/er artılı 
dirt.l• lailuimetl ayırmrı oe 
Layılıcılıfı kabul etmiılerdir. 

imanın nazariyat lıı•mını 
itlore ed•n kanuni aalahiyeti 
laais lıir fOlc lıimHler oarJır. 
Oaların , muti oe mülayim 
,,ir ıelıilde mulaebi onanele· 
rirte, ati ederine hürmet etme· 
lerin• mü•aade eJi[m:ıcJir • 
V• b116Ün lter/cea arsa eıtiii 
,elıiltl• horelıd dmelcde .,,. 
buclir. lai~ bir lıananla miıı· 
liman tur/eler dini ua:ıifelcrin 
den Jolayı cızalandırılmas· 
lar. $imdiye icatlar ıuıraHt 
nıeıtlı [erinde erlıelılerle lııa.· 

Jırtlar adtJaıncla alan farlıılar 

lıalclırdmıı 1 Jıanun h "P•İni 
6ir tutmuıciur • 
EaaHn izclivaflartl•ki imom• 
aıs medt1ni meraıım bile bir 
ıelair hallı 11ın layıkcı oldu• 
fuısa i•&At etmefe lctifıdir , 

Ve buıün l>üt6n müıliman 
lı!riler layıculırlar . b6t611 •a mil,:ıltıdelf!r t~rlc lc.ıdının 
-" ,,,.,. ... iı·i lt.&1f11Jltidlfl fiil• 

Musolini 
almanyaya mı 
döndü? 

Berlin 4 - Doyçe alge· 
mayne çaytuog gazetui atresa 
konfranıı reisi uovaa)i bir 
makalesinde diyor ki : duçeain 
Almınyanın istedigi hukuk 
musavatını en evvel tanıyan 
devlet adamı oldugu Alman· 
7ada unutulmıyacakhr öbür 
devletlerin ıi lahs; zlanmaıı 

lüzümünü!diğer devlet.er ac' a· 
mlarıadan daha çok tanıyan 

mu11olioi olmuştur. buna bin· 
aen musaolini arhk ıilib s ıılan· 

ma m1ılırsadiyle değıl ıilibaız· 

ların tahdidi maksadiyle bir 
mukavele araştırılması tekli· 
f.ni yıpm1şhr malumdur ki bu 
buıuıta ki İtalyan pr"jeıi ha· 
kkıoda itılyn irg ıltcre ve 
almınya arasında l-ir anlafma 
büküm sürmekte iken B Sır· 
tunun 17 4·93f tar ıh inde 
( bayir ) kelimesi bu proj~ye 

lizım olın unları ortadan 
kaldırmıfh B musaolinin ener-
j'ıi tehlikeli ıiJibıızlınma pı • 
!anından vaz geçilmeıiai temi-
ne imkan -vereceğini umid ed· 
iyoıuz pop<1la dıtalya gazete· 
ıinin bir mekaluinde trşrib 
ettiii rı bi yeni ita lyan p r jeai 
bu vaz ieçme eaaıınd a n mül· 
bemdir ve berkesin arıu etti· 
ii ıilAbların tabdidı ni imkan 
dahiline ıokacakhr bunun neti 
cesi olarak ıtreaa konferanı ı· 
nın yalanız. ıiyaul bir munffa 
kıyet değil ayni zamanda 
konferaıııınreiıi muaaolini içia 
ısbıi bir muvaffalt ıyet olacıiı 
aı dütünmek mümkündür • 

Avusturya da 
mechuri askerJik 

Viyana 4 - kabine dünkü 
toplanhıında mecburi 11kerlik: 
hizmetine esu itibariyle karar 
•ermittir avustuıya hükumeti 
bu bapta ulJJslar kurumuoua 
munff"k'yetini elde etmek için 
teıebbüılerde buluoaca"tır 
iyi malumat alan mt.hafilde 
ıöylenildiğioe göre hülc Cim et 7 o 
bin kişılik muntazam bir ordu 
teşkil etmek tuavvurundadır 

aakerlık müddeti iki ıcııe ola· 
caktır. 

ingıl z b~§' eki lj de 
Gidiyor 

Loadra 4 - daily bareld 
iazeteıinin bildirdığiae bıtba · 
kan B macdonald cenevreye 
iİderek uluslar 1'u• umu konı· 
eyinin fevkelide toplantıı .uda 
bulunacaktır· 

getirtlifıni iabot etler . artık 
onlar ba 6ibi mue/eri çabuk· 
ca hulasa ediyorlar • Garb 
medeniyetini almalcla beraber 
olduiu gibi taklid ue (atbilt 
etmiyor, kendi ztoklerine uy• 
duruyorlar . ıeo••n aamiml 
olan ti.ırk aile ocaklarına tlı. • 
ha temam bir malumat ue 
daha ılık bir duyıu ilaoe edi 
lir ue ailen.n oz!lları araıın· 

da Johacicldibir · abita oe rJic· 
tlanlı bir ruh ile yültıPk ter• 
biye ~6rmiiı bir aile rei•e1İ 
bulunuraa tabii böyle bir 
kütl• daima terekki eder. İflf! 

Ulrlc ltadınlarının balandıılı· 
farı oasiyet ıJe tilmekte ol· 
Jıılclara iıtilt#,al blıtan inlıı• 
l4blar gibi bu i~timaiyat tan• 
zimatını da Atatürk laoz.ırJq
mıı, Atatürk tatbilc ettirm;ı, 
uı Afe!fCİr" latbilı ttttircc -:h.J:°r, 

- Pilli -

Lehistan 
Onlu bozaniık şapmış 

Moıkova - lıveıtiya ia 
zetesi 9arto•a mulakatlar1n•n 
neticelerini tetki1' ederek 
diyor iı=: 

Bay Eden Lebiıtaa ricali 
nin ıöılerindeki teıadi her 
halde muııbede etmitdir. bun 
)ar bir yandın Sovyet aiyaae 
tinin sulhculuj'unu 'fe Avrupa-
nıDflrkinda sulhun tehlikede 
bllunmadıiını t.ıdik ederken· 
diger tarafd•n şark miaakınm 
lehi.tan için büyük bir tehli • 
ke teıkil edeceğini iddia et • 
mektedirler halbuki ıulb değil 
ıe barbı da lebistan toprakla 
rında yapılması tehlikesi mev 
cu d olmız bir ademi tecavuı 
ve i.tiıare m'sakmıu yapılma· 

ıı teldıfi alman yanın umum· 
s ılablanmuı ve bilba11a ıarkı 
pruıyede ve yukarı ıilizy•deki 
buırhklar dolay111Je ciddi 
~maiyet unaurlerini ihtiva ede 
bilmekden uıakdır. Şimdi ya-
pılacak fey harbın önüne sıeç 
mek çuelerini aramakdın 
ibaretdir 

alman yasız 
Konferansa gitmiyor 

Londra 5 - teymiı i•zetesi· 
nin parlemento mub•biri yaz· 
ıyor: batbakaa b macdonald 
şimdilik ıtrua konferanaana 
ıabaen İftirak fikrinde dej'ildir 
bu konferaoa inrHi:r bakanl1ri 
tarafından mübtelif bük ômet 
merkezlerinde yapılan tetkik 
muıakerelerinin uı1111fl.111ol· 

malda beraber katı mahiyette 
kararlar ittihaz edecek değil 
air "ej'er ıtreHDln yerdiii ne· 
ticeler ılmanyayı dijer bir 
konferanıa d•vet etmej'e mu-· 
11it iıe b. macdonal o koaf· 
ranaa ıabsen ittirak etmu:oin 
ıayıni ar.zu bulunmaaı ibtima 
lı Yardır • 

Alman- Leh 
ittifakı mı ?! 
v arş ova 4 - raı:ete polıka • 
nın berfü dea a!dıiı bir habere 
iÖre aıaiida ki çerçi'fe içinde 
bir uzlaıma imkinını terpif 
etmektedir • 
1 - almanların hukuk mnaa-
Yatına muh•lif olmiyacık ve 
b&tiin anupaya ıımil buluna· 
cak bir ıiılb mukanleıi akta 
2 - teca•us etmemek diier 
devletlerin dahili itlerine mu-
dabele etmemek Ye müteca•i· 
ze yardımda bulunmak teahhü· 
tlerini Ye bir intif are uıulvnu 
ihtiYa edecek olan bir fark 
anlaımaaının yapıJmuı • 
3 - madabel«yi tarif Ye red· 
deden bir tuna aadlaımaaınıa 
akta. 
4 - ı•rp atrupaaı lıakk,nda 
bir haH mukav~leıinia imı11ı 
almaoya uluılar kurumu niıa· 
mnameai ıulb maıhedeleriaden 
ayrıldıj'ı takdirde avdet etm9'· 
ae haıırdtr 

Venizelos 
yaralanmış 
Nıroli 4 - 8. •eıizeloı ıola
yıiından ıiddetli aancılu du· 
yduaundan yataiından kalka· 
mımaktadır dolaıa11 ııyiala· 
ra iöre eı~i yunan bııba~ını 
ibÜlAl ılinü ayıtıadıa almıı 
0Jd11iu bir 71tıdan "Chtaribdir 

TRABZON KORDONU 
Belediyeye yardim anoninı 

İRKETİ ş 
Ba, tarafı hirJe 

Evet Trabzonda ilk nazara bir ıaha daha 
çarpan yoksullu" limandır . 
arz.u 'uhdan müıtaioİ olduiu 
üzere .. Sına senden gelir 
did eier laıımsa ,, derler. 
Tarihe intikal etmit bir tabir 
dahı: .. himmetirrical teklau) 
cibal ,, şu halde nemi yapa -
hm? Evvele mirde şu ciheti 
ar:ıetmeden geçemiyecej'imki; 
biz bize düşen Yazıfeyi yapma 
ia başln1alıt bük iimetin de 
bilahare bize lizımıelen him · 
met ve muaveneti yapacağına 
hiç tübhe edilmemelidir. Trab 
zonda bir liman ve rıhtım 

değil; fakat sadecıe bir kor -
don yapmak .... 
-Şüpbeıiz ki bu da muaı • 

z:am mudıl bir meıeledir. 
.. Bir elin : neci var iki elin 
ıeıi var ,, derler. Biz bize dii 
teni yaparken Hükflmeti Cum 
buriyetimizin de ıonıuz him -
met ve muavenetleriyle kartı· 
aıacağımııa İ)man edelim ve 
m~tin adımlarla ilerleyelim 
munffalr olacıjımııa yüzde 
yüz emin oluDuz ye biz Trab· 
ıonun kordon kıımını yapa 
biıiriz, lim•n nzifeıini ıöre • 
c ek olan r·hhm kıımıoı da 
bükü metimiıe b1rakıriı; mü • 
aaade ederaeniz fikrimi izah 
edeyim: 

ldarei huıuıiye iıkeluia • 
den bilitibar limanın muk•bil 
cihetile [ ayafılbo ] ya kadar 
sahilden denize doaru 20-25 
metrehlıt kıımını doldurmak 
suretiyle bir kordon y•pmak 
ve Ayıfılbodan batarılan yapa 
ra kadar olan kııım ile iÜm 
rükden denize doj'ru yapıla • 
cık dalı;a1'1raııı hilkilmete 
bırakmak. 

Zaten timdi dejirmendere 
poliı karakolu önlerinden ida· 
rei hususiye iskelesine kadar 
olan aahil kenarında oldukca 
büyük boı bir saha var bu 
ıahanın değirmendere poliı 

karakolundan 11hile kad.er 
olan kısmı tahminen J 2o 130 
metre, Usta zade Ali ağa O. 
Ahmet ağanın 1275 tarihini 
tııtyan çeımeden aahile ka 
dar olau kısmı lc.ıo metre, li· 
man dairesi bizalarıada80-8S 
metre, Ye yeni tıfak lokanta 
ıı önünden denize kader olan 
k11mı dı 70-75 mdredir. itte 
bu uhaya denizden imla edil 
mck ıuretiyle 2o -25 m~trelik 

edilir ve muotazam bir ıe 
tesviye ve imarı yapılır•• 
dar kısmı loo ve en geoit 
rafı ISo metre olmak 
takriben iki kilo~etrohsk 
muntazam ve kıymet biçi 
çok mü~emmel bir ıab• 
g~çirilmit olur. Bu geDİf • 
nın fabrika cibetinde bir 
ıuriyet meydanı; bunun 
cihetinin 11bile taraf ol•• 
mında muntanm ve bl 
bir belediye parkı, yol cİ 
de tenis ubası ve bioıı•; 
bunların dalla garb tar• 
yeşilyurd otelinden dab• 
•e daha kübık bh· bel 
oteli ve bu otelin yola 
kısmında bir futbol sah•~ 
bir çocuk bahçesi. iıte b~ 
azamı gayretlerle yapı 
iimiz ıeyler .... 

Bunu nasıl yıpacai•'1 
ıuale cev•p verirlıteD Ji 
Soo,ooo liraya nasıl telllİ' 
ceğiz? çok kolay. E~ve~ 
de .. Trabzon kordon~ ' 
ye yardım anonim f1'~ 
ni teıkil etmek v 25, S ' 
ye t,00 liraltk eabam 
mak... ıonra tüccar ve 
tar.fandan aahilde yapıl 
dtikkln Ye hanelerin ır• 
le belediyenin yapacaf1 

karııhk iÖıtererek beledi 
aıam1 bir ıckılde baokıl 
iıtikuı yapmak.. v• 
ıonra ( 8.:lediyeye t.JI 
a1aonim tirketi ) ne " 
recede y1rdım komi•Y 
tetkil etmek 

Tali yardım koıoi•1 
na hamiyetli abalimiıı•1 
i• himmet •e fedaki' 
ıirketin ve belediyenin b' 
ka dair ol3n zaruret "', 
yacı zail oluncaya kad• 
tahıilin f ıadık mahıülilO 
tiiccar ile eanaf ın k•'" 
dan yüıde bir teberru 'I' 
ve bana maaıı yükıe1'. 
memurini hiikümeti d• 
ettitmek. 

Bendeniz nef ıim iti 
Trabzondan ayr,lınco111 

dar maoıımclan her 
lira oermeyi ıimdiJıll 
hüt ediyor oe malatcr'" 
limi~i mci ıabakaya Ja 
lİ)'Orum Ba daoetift1I 
66nfllden icabet 161 
ha iıi haıarmalr J•lfl 

R. )· 

Musolininin muhtırası 

Avusturya, macar ve Bull 
lara ait muahedelerin tadilı 

Londra 6 [ a a ] - Bay 
Mou11ulini Streza konferanıı 
i~in bir muhtra h11aladıiı Ye 
bu muhtrayı pariı Ye Londra 
bük İimetluine gönderdiii ı&y 
lenmckdedir. Eyi haber alan 
mıbıfılde ıöylenildiiine iÖre 
bu mubtra ıfı.tiıdaki noktala 
rı ibtiva ttmeketdir ... 

1 - Almanyanın bir taraf 
la hareketi karııaıa da İDgıliz 
Fıan11ı, itılya11 noktaı aazar· 
larıoın tavıtbi. 

2 - 9 Şubat tarihli İDiİ· 
liı Frau z t~bHiindeki •~b 

~ telıf baıuaatın tabaklı" 
rilmui için üç devlet 
mOıterek bir cephe 
meaeleai. 

3 - Avusturya ,., 
Ye bu iıtiklilı mub•f• 
eyi carenin ne oleur . . 
il ••• 

4 - Avusturya " 
tan ve b~lıariıtasıl• .• 
len ıulh mua bede Jet• 
abkimının tadili Jile• 
diye kadar bu prof''. 
teYiyatııı reamea te1' 
mılu'.Bat alaım!--'1'dsl• 



l& aı:s:ısı 

2 ve 20 komprımelık ambala1larda 
• 

bulunur. Ambalaj ve komprime· ~!!llllllı..,. 

Kiremit aktarması ve çinko oluk 
münakasası 

ltba1at günırüğü nıüdürJij~ünden: 
Trabzon gümrüğü 2 11yıl. ımbarın 51 } ıra 4 l kuruş keş'fli kire· 
mit aktarm1111 veçinko oluklarının yapılması munakauva konul· 
muştur ibıleıi 18 4 935 ııfirıüne müaadif perşembe günü ıaat 
1/ı de yıpıbcakdır. taliplerin yüzde yedi buçuk tem•nab muvak· 
kata ve eblıyetnamelerile ıümrükte müteıeklul komııyona mu • 
racaatları iliıı olunur. 2-4 

İLAN 
Trabıon mahkeme bat ki 

tabedından: 
Açık artırma ile paraya çev 
iiİecek &ayrı menkulua ne ol· 
duju : 

Maa bahçe bir (urun 
gayri m okulun bulunduğu me· 
•ki mahalleaı ıoluiı numaraa• 

Kauakmeydan mahallcıindc 
Taktir olunan kıymet : 

jQO lira 
Artırma ın yıpılacaiı yer, gün, 
aaat Trabzon adhye bina11 
kalem oduında 8 mıyis 935 
Çarıamba aünü aaat 14. ıs 
l - ııbu gayrı mf'nkulüo art· 
uma fartoımeıı . 8 4 935 
larıhınden ıtıbaren 206 159 
bumara ıle Trabzon M.B. kıta 
betıoın muayyen numaraaında 
ber k ıın 2orebumtll ıç n açı· 
ktır ııiDda yazı ı ola11Jardınfa· 
~l m üm t atmak ııtcyenler, 
ııhu i ıım m yı ve ~06 · 159 
doıy nımu ı e mtmurıyeti· 
aııze murecıal ctmehdır . 
2 - utırmaya ııtuak ıçıa yu· 
karda y zuı kıymet n )uıde 
7,S t.ı ıb tıoae p yakc ıı nya 
mııu r baokaDıa temıaat m 1' 
tubu levdı ed 1ecektır (ll4) 
~- ıpotek aah bı alıcıklı'ar 
dıac l kad tların ve ırt,fı1' 
hakkı aabıplerının i•yrı men-
luıl üıcuııdekı hıldannı buıu· 
11le f aıı •e masrafa daır olan 
ddıalınoıııa lliı tar baden 
ltıbaren ynmı aun ıçındc evr-
akı müıbıtelerıle bmıkde me-
murıyctınıızc bıldırmeıera ıcap 

eder. akıı ha de hakları tıpu 
ıicılılr aabıt o madıkca ut ı 
bedelın.a paylıım111adın bar· 
iç kalırlar , 
4 - ioıterılen ifÜnde artırma· 
1• ittırak edeıııer artuma ıı· 
atıu1auioi o~umuı vı lu&lmlO 

malQmab almıt Ye bunları te. 
mamen kabul etmişad ve iti b· 
ar oJuaurlır • 
S-tayin edılen zamanda iayri 
menkul üç defa bığrıldıkdan 
ıonra en çu1' artırana ıbale 

edılir. ıııcak artuma bedeli 
muhammen kıymetin yüıde 
15 şini bulmaı veya ntıı iıt· 
cynin ılıcıiına rucbani olan 
diğer Mlıe1khlır bulunup da 
bedel bunların o gayri menk· 
ul ile temın cdıJmıı alacaklı· 
ların mecmuundan fazlaya ç1• 
kmaıu en çok art ranın taı· 
bbüdü bakı kalmak üzere ar· 
tırma OD bef iÜll daha temdit 
Ve OD beflDCl iÜDÜ aynİ11atta 
yapıl eak artırmada bedeıi 
.. tış iateyen'n alacaıııaa ruc. 
bani olan dıier alacaklıların 

o gayri m nkul ııe temin edi· 
la.af alacakları mecmuuadan 
faılaya çıımak ıartıJ en çok 
artıra na ıbıle ed ı r öyle bir 
bedel elde edılem zse ıhıle 
yapılamaıve 1at1ş talebi aüşer. 
6 - gayri menkul kedııine 

ıha le olunan kımıe der bıl Ye 
ya ver len mühlet içinde para 
yı vermene ıhale kararı feah· 
oluoarak k nd s nd u evvel 
en yfikıek t ki f de bu un an 
kımıc ırıetmi oıdugu bedelle 

lmaiA razı o urn ona, razı 
olmaı, veya bulunm u hem· 
CD On bet iUD mu tle artır• 
mıya ç1karılıp en ço arttrana 
bale edıhr. ıki ıbale arasında 

ki f rk ve g çe günler ıçın 
yüzde beşten beaap o uoacak 
faiz ve dıaer zara• lar ayrıca 
bükm bıcet k lmakı ı n me· 
murıyet mızce ai cıdan tabı=, 
olunur madde ( 133) 
yukarda aöıterılen 8 5 - 935 
~arıbındc Trabzon M,B kıta. 
beti oduında •f u ıJin Ye 
ı&ıterilen artırma ıattnımui 
dairuınde 11tdıcı11iı i'ln 
olurnu· 

YINIYOL 

iLAN 
akcaabat ifliı lcra memur 

luiuadaa: 
A~ık arbrma ile para1a çev· 
rilecek ıayri menkula11 ne o\· 
duiu : 
tapunun17 no. ve 931 t. enci 
Satarı köyünde 4 dönüm bir 
~ ıta tarlanın nııfı ayni k6y H 

tapunun 19ao 93/ te.ef.kayitli 
30 dönüm tarlanın nııfı ve 1iae 
ayni köy Ye a1ni tarib 18 •· 
)u. çalılıiın 10 döaiim aııfı 
Galinoı ma.de ve tapa 59 
a. 228 t.aaai tilatani 8 bap 
maiaza feYani bir ardiye ma' 
zemin kirgir ebniye yine ayni 
mıhılle Ye tapaaun 53 •· •c 
93 2 temmuzu .. da bir dam 
altında fevkani bir ardiye ve 
tabtaai 6 bıp dükkiu. cbaiyeai 
ve zemininin. tamımi, yine •y· 
Dl ma. ve tapunun 324 ıubat 
ve 106·a. da bir dönüm tuJan· 
ıa. 2 hiuede 1 bi11uinia nııfı 
ve diier bir bi11c bir baçuk 
bine ıtibariyla 1 bi11uıİD a11fı 
lalanima llö.de~vc tapunun 
t.eYvel 930 ta. ve Sg n. da 12 
döaüm tarlanın 4Jebirhiıaeıi. 
rayri menkulaa bıdundutu ••• 
vki mıballuı ıokaiı namaraıı 
tapunnn t.evvel 931 •e 17 
numaruıada, t. ev•el. 931 ta. 
Ye. 19 n. , t.ev•el. IJ 1 ta 
•e 18 •· lırında kayitli olaa• 
lar akcaabat ıatari lı6yiiade 
•e t.ıaai. 128 ta •• S9 •· 
•• temmaz 93a ta •• 53 •· 
tubat. 324 ta. •e 106 a· lar· 
rinda kayitli olıalar akcaabat 
ıılinoı •aballeaiade •• t. ••· 
•el 930 ta. •• 59 aumuuıada 
kayitli olan k•l••i•a klfl•de· 
dir. 
Taktir olunan lllymet : 
kalanima kay te tap•••• 
930 t.e•. ta. •eSt a.da lraJitli 
tarlıma .,2oo" lira Ozermde 
1 4 biııeai ne So lira •e ıatan 
lr6yll tapaau11 t.e•vel 9Sl ta. 
•e 17 •.daki, ,So, lira lliuui 
25 lira ve t.e••el 11 ta. Ye 
19 •· ela ki Soo lira laiueal 
ıso lira •e t.e•vel 931 ta. 
•e 18 •· da ki loo lira bi11eıi 
So lira •e ıaliaeı ma.de.tapa· 
aua temmuz· 132 ta. •e 53 D. 
daki ( 13000 ) lira t. ıaai 928 
ta. •• 59 a. daki (20,000) 
lira 
Arllr•aaıayapdacaja yer, ,a., 
1aat 
14 mayia 935 ..ıa ala& aut 
13. 14 
1 - itba ıayri meakallla art· 
arma ıartaameaı • 6 - 4 - 935 
tarihinden itibarea 934 - 369 
numara ile akcaabat icradai· 
reaiain muay1eD aumara11ada 
her ketin ıörebiJmeai için açı· 
kbr illada yazılı olaalardaafa· 
ala malümat almak iıteyenler, 
ııl>a ıartmameyi •e 934. 36' 
doıya aumaraıile ••muriyeti· 
mize muracaat etmelidir , 
2 -arbrma;a ittirak içia 111· 
karda yauu kı1metia Jlzde 
7,5 aiıbetiade peyakceıi •eya 
mi11i bir baakaaıa te•iaat mek 
tabu teYdi edilecektir (124) 
3- ipotek aahibi alacaklı !ar 
diie alıkaduluıa ve irtifak 
hakkı 1abipleriaia ı•yri mea· 
kul ilzcrındeki laaldannı buıa 
ıile faiz •e maarafa dair olan 
iddialartaıit"-a illa hrıbinden 
tibaren yirmi ıDn içinde en· 
akı mDıbıtelerile birlikde me· 
muriyetimiıe ltildirmeleri icap 
eder. akli laılde baklan tapa 
ıicilil• 1abit oJmadıkca lltlf 
becleliaıa paylqm11111daa lau· 
iç lrahrlar • 
4- fôıterilea f6acle •rtır•a· 
ya itttt•k eclt1ler artlr•a tı· 
rta•••li•i o'ıa••f '' lıılmll 

Gayri menkul 
Maballeıi 

Firenk b:ur 
lıkendcr p t• 

" Esvak 
« 

Sokaj'ı 

Luar oila 
Meydani ıarkı 

" ııra maiazalar 
n 

i SAHIF~ 

icar artırması 
nevi 
hane 
oda 

majaza 

" 
" 

m.n: 
91 
596 
589 
115 
116 
114 . 

T. 
•• R· 
" .. 
" « " 

Çarfu Sipahi pazar1 " 
Kelciya kö Eıemye oafo Emlik arazi 

" 11 
2 
7 

• 
• m. 

T oı Yükıek mabalJc « e. 
DEFTERDARLIKTAN: 
Yukarıda cinı vesair cvs,fı yazılı ı .. yri mcnkulıın bir aenelik 
icarlarının temdid'nde talip znbur etmcdiiinden 30 4 935 tarihi· 
ne kadar bir ay müddetle pazarhia birakdmııtır talip oJaalanD 
defderdarlıia muracautları. a - 4 
-==-

MÜJDE 
En ıon ıiıtem fdtr der ve 
fenni vHıtalar la çckilmit 

MEŞHUH 

Bozca ada 
Şarabıni 
İÇİNİZ 

Bu kez getfrtdiğimiz: 
N E J.f~ 1 S 

Siyah• BeyaZ 
Bozca ada 

şarablarım1z 

karantilidir 
Kanı, ıinirlere yenilik ve 

ka•vet veren, ittiba1i açan 
baıme kalaylaıdıraa tek 

ŞARAP 
Bozca ada şarabıdır 

Tatra ıipariıleri ea çabuk 
• .. ıtalula 16aderillr .• 

KiLOSU 
Parakeade 30Kuraıdur 

T eptancalara tenzilit yapıhr 

Yegane deposu 

istanbul 
bakkaliyesi 

maltımab almıı ve bunları te· 
mamen kabul etmiı ıd Y• itib· 
ar olunurlar . 
S-tayia edilea zamaadaı ayri 
•eakul iç defa bairıldıkdaa 
ıoara ea çuk artırana ibale 
edilir. ancak arbrma b~deli 
muhammen lu1metin yuıde 
7 S fİDİ bulma& veya ıat~ı iıt· 
eynia alaca;ıaa rucbaaı olan 
diier Mlacaklılar bulunup da 
bedel bualarıa o ga1ri menk· 
ul ile temin cdılmit ' alacaklı· 
lana mecmuundaa fızlıya çı· 
km•ua ea çok arbranın taa· 
blıüdi bakı kalmak üz.ere ar· 
brma oa bcı ıDn daha temdit 
Ye oa betinci ıüaQ ayai11atta 
yapılaeak arbrmada bede1i 
Htlf iıteyenin alacai••• ruc· 
laaai olan diier alacaklıların 
o rayri menkul ile temin edi· 
lmif alacaldan mecmuundın 
fazlaya çıamak ıartile en çok 
artırana ihale edilir 6yle bir 

.bedel elde edilemezae ibale 
yapılam11 ... ıat11 talebi dilt· 
er. 
d - ıayri menkul kediıiae 
ilaale olunan kimae derhal ve 
ya verilen miihlet içinde para 
11 Yerme11e ihale kararı feall· 
olaaarak keadiainden evvel 
•• yDkaek teklif de bulunı n 
kimH arıetmi olduiu bedelle 
ı~mata raıi ohır1a onı, r~·ı 
olmıı, ,.,. hulua•ıuı h~11 .. 

inşaat 
eksiltmesi 
Evkaf idaresinden: 
Pazar "kapu mahalletiade 

camii ıerif c:İHrıada lslia 
e•kafa ait furun "etifaame 
ve kıokiıi mucibince yenide• 
inta edilec~ğinden on betıl• 
müddetle müoaka11ya koaal 
muşdur. ibaleıi 18 niıan 935 
perıembe günll 1aat oadlrtcle 
cYkıtf idaresinde 1apılıcalrdar 

iıtiyenlcrin ylizde 1ecli 
~uçuk teminati muHkkate 
akceleriyle beraber e•kaf 
dairf'ıİne gelmeleri ili• olaaar. 

a~u:ıf~;ı:-r 
E 
M 
N 
1 

y 
E 
T 

E 
M 
N 
1 
y 
E 
T 

Ôlciil•r ianunan• aroJıfl 
JfıaenJe H iıf cJifi NM11 
•oıal .,. ı•raili ha 

1935 yllı 
Yeni model 
Üzerine tamgalı 

Her çeşitde 
Kantarlar 
Ve piriçden malmul 

Tartılar ( kilo gramlar ) 
En malena hir ıclıiltl• , .. 

pılmıı o• reltca'•' lıa6•l el· 
miy•cc/r liycadarla ıaC11• 
arz.•JilmiıJir • 

Uzak yerlerden veri· 
lecek sipacişler kahul 
olunur . 
ADRESı 

Trabzon - Semereier 
ramii arkasanda 
EMNiYET 

Dökii m hanesi 

= n :.11~ ıL.:Ua 9 :il: 
"0000-•0000tıoe ~ eooe~ -----------... ·-

ea on bet sıün mOddetle •rbr· 
maya ç1 1urılıp en çok artırana 
ihale edılir. iki ibıle •r11:nda 
ki fark ve g"çe günler içia 
ylizde brıten beaap oluaacak 
faiz ve diier zaraı lar ıyraca 
bili me hacet kdmıkıııın me· 
muriyetim zce alıcıdan taaıi1 
olunur. mıdde ( 133) 
yukarda göJterileo 14 - S 935 
t uıb:11de akcıabl\ticra m•mD• 
rluğu odaıında ııbu Hin •• 
ıöıterılen •r tırma t•rtaım•ıi 
dıiru:nde nltlacatı iJla 
olurıua· 



ABONE 
Seneligi 500, Altı aylığı 300, 

Üf Ay lıgı 1 7 S kuru.ı 

Pazarte~i, Perşembe Günleri Çıkar 

Habeş- i alya gergi Uğı! 
Cenevre 6 - habeş"stsn bülı:ümett u uslar kurumu gtııel 

kitip1 iğine yeniden telgrafla muracaat etm ştir italyanm erıtreye 
4000 amele gön ~erec:eğioe ve bunların m sa a ile b beeıstan 
hududu aro1sında yol inşa edeceklerine daır neşrolanen haberi 
mevzuu bahsederek bu hadis?nin İtalya için ;ıkeıi b zır ıld:.r 
mahiyetinde olduğunu ve aradali ihtilafı L:uvvetlendıreceğini 
hıbe11istan vaziyetınin 15 nisand fevkclade o' rnk f oplanacak 
uluslar kurumu ko. ıeyiode tetkik edılme.aioi tnleb etmektedir . 

Rumanya 600 milyonluk 
muhimm t ah yor ... 

Bükreş 6 - bü~ ümet skoda f brib sıvle 600 mılyon kı on1uk 
top ve mubımmat sahn içio yeni bir mukavele y prim s b kk o· 
da parlementoya bir karıuo Jayih·sı verm şt"r t'u 600 m h on 
çek kuronu 1 o senede ödenecektır veni ıruk vele /930 muka· 
velesinin yerine kaim ol cak ve fıyatlarda o muk veleye nısbe· 
tle yüzJc oobeş tenzilat yııpılacaktır. 

ingiliz murahhası e diyor! 
Avrupanın vaziyeti çok müşkül 

Londra 6 -Londr:n a dönen b. fidpn kendi.,inin 
ve 8imonun vapmış olduk la· ı ~evahatın çok fa) d-
alı olduğunu söylenıi~ ve denıiştirki. bugiinkü av-
rupa vaziyetinin çok müşkül oldu~unda hiç k:msrn-
iıı şüphesi yoktur.ancak her cle' Jet Lu n1üşku 1 füı 
yenmeye yardtm etmek istediğinden bunların ber-
taraf_ edilme i imkan~ ız değildir bi,,.im yardımımız 
şu olmalıdır doğru azimkar ve d .. vamlı bir r,i' asf>t 
takıp etmek ve ulu lar kurumuna ve müştert k sulh 
sistemiı.e muzaheret eylemelr. 

Fransa asker terhis etmiyor! 
Paris 6 - Sosyalist Lideri B L~oıı Bfüm p11puier 
gazetesinde ni~anda teı:his eilmesi Hiz.inı gt>lt>n ask-
er ı~rin daha bir müddet silah ahında alık o. ulına -
larını 'iddetle tenkik etmekte ve silah altına alın
nacak sınıfların az mevcutmuluğu meselesinin an-
cak .1936 da mevzuu bahis olabileceğini -ka) d{ tm-
ekdır. 

İngiltere, transa, italya 
anlaşamiyorlar mi?.. r sya il,., 
almanya arasında lehistan var! 

Pari• - Alman iıtihbz:;· 
rat bürösunun aldığı haberle 
re göre stereza konferansı 

için yapılmakda olan b z1·lık 
lar Roma, pariı ve Londra 
hükumetleri arastndaki görüş 

ayrılıklarından adolayı ciddi 
müşkülatla lcarşılaşmakdadır 
Jurnal gazeteıi diyorkı: 

Fransa geçen cumartesi 
güı..ü itaiya, İngiltere, ve sav 
yet ruıyaya bir teklifde bu'un 

muşdu. Bu teklıf ulusl r ku u 
lu çerçevesi iç"nde umumi Bir 
karşılıklı yardım misakı.ıın im 
zası b:okkındadır mam•f h şn· 
rası aDlaşl mışdır ki . bugün 
kü vauvet 934 deki vaıiyetın 
aynı değildir. çünkfi Sovyet 
rucya alm oya ile doğrudan 
doğruya hemhudut bulunuyor. 
ve lt:bish nın muht~ m l bita 
rafJığı kızıl ordunun her türlü 
hareketim felce uğ~tac kdır. 

Gayri menkul artır a ilanı 
Meballeıi Mevbi Vakfı 
Debağhane-Gu1gua dere caddesi kaıif krzı 

» 
Kave!lk meydan 
iç kale 

)) 

Tekke 
iç kale 

)) » 

» 
Fatıh 

iç kPle 

EVKAF İDARESİN EN 

Cınsi 
b ne 

hane radı 
c mi araası 
h ne anası 

dükki arsası 

Yukarıda yaıılı gayri menkuller temliken ast im k üıere crtır• 
mayA ç•ktırılmışdır. ihalesi 23 nisan 935 sah gü l f vkaf idaresi· 
nde y~ pılacAkd1r. almak isteyenlerin ytvmi muayjead teminat 
akçelt-riyle evkaf idartsine gelmeleri . 

=---------------------------z yi şah detname 
Eı\ci ıeytidhk nümünc mektebinden 339 senesinde almış olduğum 
tıbad~tnameyi yitirdım yenisini lacsğ1mdAD eski inin hükmü 
olmadıiuaı ilin ederiııı • Belediye zabıta memurlarindan 

ihs .. n güner 

Mektep t' miri eksiltmesi 
MAARi MOD[RLCGü DEN 

Cir~ıun Vua ·~.ti mH · ı a~z; P"ia f! ·t bi ,.k.,iltme yo'u He 
tamır edıl c ktır k~9.i 45to ur dır· ıf:teklıler tra ıon m "'rif 
JlldGrlPjOne bıtYvrmdıdır 

( Yeniyol } 

ve, 

• 
St'ncl~rdeıı beri T " , 

1 

4 s.hife 

lli:n aatırı 1 S kı:ıras-r:r R eklômh T 

pa-: rlıga tabidir. 

Eaki niıehalar 20 kara1trır 

<dil I> piyasamna çıl dıkdan 
Laotalrğın n ıne-mleJ<:etınıtzdc D Tİ İ AV• 
TT \( \aktinde ktıllaııanlar GRİPE 

Yakalanmak an kurtaran 
Gr pa karşı tecrüb li ve çot< müessir 

·Kaşel 
. . 

rını mniyetle Ktıllanınız 
.• ~ .. ,.o; •• ..:. ..t;. • • .- '-f . ' ~·· "' ·~ Pi' . .. 
t.;.;: • .... ,-.,, 2 •.•• ' .... -~ 

AQIK Teşekl·ür 
Kızım apaodisıt hastahğıo 

dfin muıdarıbdı. memleket 
hastaoes"ne yatırdım ve çok 
isabet ettiğimi sonradan aııla· 
dım: 

Hastanemiz memlekete gö 
re.çok küçük olmakla beraber 
her bakımdan örneklik bir 
hutabanedir. Hastalık mü • 
kemmelen ameliyat yapılarak 
iyi bir bakımla hasta tedavi 
kdildi. Bır b bayı sevindirmek 
içın bundan bü) ük iyılik ol 

iLAN 
Trabzon mahkeme bış ki 

tabedındAn: 

Açık artırma ıle paraya çcv· 
rılecek gayri menkuluu ne ol· 
duğu : 

bir kahue 
gayrı menkulun bulunduğu me 
vkı mabatltsı ~okağı numarası 

Kovakmcydan mahallesinde 
Taktır olunan kıymet : 

:JSO Lıra 

Artırmanın y pılaccığı yer, gün, 
saat 1 rnbı.on acıhye bınası 

kalem odasında 8 uıeyis 935 
ç rşamba günu sa t 14 • 15 
l - ış .. u gayri ıııenkulün art· 
ırma şartnamesı . 8 4 935 
tarıhınden ıtıbaren :t07 115 
numar ıle Trabzon M.B. kıta 
betinin muayyen numarasında 
b r kesın göıebılmesı ıçın açı· 
kbr ılfmda yaz h olanlard nfa · 
;..la malumat lmak isteyenler, 
ışbu ş rtm meyi ve :t07 · J ı 5 
doıya numarasde memuriyetı· 
mıze muracaat etmeiidir • 
2 -artırmaya iştirak için yu· 
karda yazıu kıymetin yüzde 
7,5 nisbetinde peyakc"si veya 
miui bir bankanın teminat mck 
tubu tevdi edılecektır (124) 
3- ıpotek sahıbi alncaklıJar 

diğe alakadarların ve irtıfak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerıodeki haklarını husu· 
sile faiz ve maarafa dair olan 
ddialar101 işbu ilin tarilıinden. 
itibaren yirmi gün içinde evr· 
akı mu .>.telerile bırhkde me· 
muriyetınıııe bildirmeleri icap 
eder a~ ıi halde hakları tapu 
ıicililr abit olmadıkca utıf 
bedelinın paylaomeatndan har-
iç kalırlar • 
4 g.,ıteril n günde artırma· 
yn işt:ralr edenler •r~1rma ~:ı· 

tın metiDi gkumu, ve luıümlü . . 

mazdı. 

H s• b"nenin değerli baş 
hekimi operatör biJıy Abdüllah 
iç hastalıkları mütehası,sı B. 
taliit, rönkencı bay irfana T'e 
hasta ba.kıcı hemşirelere çok 
minnetdar kalduu. Derin say -
gıl ıarımla teşekkürlerimi bil 
dirmeğe muhterem gazetenizi 
tavsit ederim. 

Trabıon Dahili Hcaret 
ve ıbu.cat 2ümrüğü 

muayene memuru 
Şükrü Alpt~kin 

malumatı almış ve bunlau te 
mamen kabul etmişad ve itib-
ar olunurlar . 
5-tayio edılen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıkdan 
sonra en çuk artırana ıhale 
erlilir. ancak artırma bedeh 
muhammen kıymetin yüzde 
7 5 şini bulm ı. veya • tu ııt
eynin alacağına rucbaoı olan 
dığer ~ıac klılar bulunup da 
bedel bunl rtn o gayri meok· 
ul ile temin edılmış alacaklı 
lnrın mecmuundan f. zl&ya çı· 
kmazs en çok artıranın taa-
hhüdü bakı kalmak üzere ar· 
tırma on beş gün daha temdit 
v- on beşinci günü ayn saatta 
y-pılaeak artırmada bede1i 
satış isteyenin alacağına ruc-
b nı olan dığer lacaklılarıo 

o gayıı menkul ile temin edi-
ıwış alacaklaıı mecmuundan 
f..ıl ya çıamak şutile en çok 
• rtır 11 ihale edılir öyle bir 
bedel ide edilemezse ıhale 
y pıl m ıve satış talebi düşer. 
6 - g yri menkul kedisine 
ıhalP- olunan kimıe derhal ve 
ya verılen mühlet içinde para 
yı vermezse ıh .. le kıırarı feab-
oıunarak kendı inden evvel 
en yüksek teklıf de bulunan 
kimse arzetmi olduğu bedelle 
alm ğa r zi olursa ona, razı 

olmaz, veya bulunmazsa hen. .. 
en on beş gün müddetle artıı • 
maya çt ur•lıp en çok artırana 
ihale edılir. iki ihale arasında 
ki fark ve geçe günler için 
yüzde beşten hesap olunacak 
faiz ve diğer zararlar ayrıca 
bükme hacet kalmaksızın me• 
muriyetımiıce ılıcıdan tabs'1 
olunur. madde ( 133) 
yukarda gösterilen 8 5 935 
tarihinde TrabzoD M,B kita· 
beti oddında ıtbu il o \fe 

1 
gôsterılea artırma şartnamui 
_ı • J • 1 • '"' nıııruınoe !? t •C•gı ı•atı 

lur.rıu· j 

İLAN 
Trabzon sulh hukuk hakiaıliti• 
ndeD:Trabzonda h cirlık edell 
dede oğlu kamil vekili avuk•' 
kemal tarafından müJdeaalef~ 
İmroz liman reisi kaptan fe~ 
Ye rufekası aleyhine ik•lll' 
eyledia·i trabzonun soiuk "' 
köyünde kain ve budutleri ti" 

pu ıenetlerinde yazıh iki k!~, 
fındıklık ve bir kıt'a çahll' 
ve ıki kıt'a tarla ve bir blf 
hanenin kabili takslm olP11~ 
ğındeo lzalei şuyuu ta ep 
dava edilmesi üzerine ik•oaıt 
tkibi mıchul kalan müddc•#ı 
ley hl erden feyzi kapdaoa illi: 
nen teblığat yapıldığı ve gıf4 
kararının ilanen tebHi ediJdil 
halde mah~emeye geloıe 

olduğuııdı.n gıyabinda yap~ 
muhakeme neticesinde elll 
mezk fırenın keşfınc karar ı.a 
rilmiş ve mEhaHınde y•P,.... 
keşıfde kabıli taksim 0!111• 

gayri menkuılerıo bdmüı•f 
satıl arak es ınan ı nıohissedat İi 
taksimine ve masarıfı aıub 
keme q ~ ücreti vekfıletio la 
ıedarlaı ınehisseleri oısbeti' 

kend•lE rinin c.idiyetine 4 2 1 
t&rhınde kcı bıli temyiz oldl 
üzere a-ıyaben karar veril 
olduiund n iş u hükÜDl b 
sasının tcbl g g inündeıı · 
ren mu yyen müddet ı 
hmy zı davı o'tnm~d g t 

de hiikümüaka ıleşeceiı te 
makamına kaim ozmak O 
gazte Hede ılio olunur • 

ZAYi 
Eıki nufus kağıdımı 7 ' 
güuü zayı ettim yemaoiçık 
ğımdan eıkisının hilkDJÜ 
dığnı iıin ederim . 
Gümüştnenin edire köyilO 
Turhan oğullarından 

doğumli Hüseyin 

ZAYi 
Amu> a vilayetinin ud 1 

hacı köyü kaıas, rufdiytf 
den aldığım şahadeto•dS 
zayı etdım. Yeniıiııi ıl•c' 
dan ukiıioio bllkmü olOJ' 
iJ'n oluııur. 

lrnb:on polis mttftd' 
Emin E/f iff' 




