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Başbakan 
Kültür bakanile teftişte 

Ankara 3 ( A. A. ) -
Başbakan ismet lnönü tlfin 
Kültür bakanıle birlikte mu 
$ilci muallim mektebindelci 
Tiyatro ve opera sınıflarım 
teftiş etmiş ve talebe/et• 
takdirlerini bildirmişdir. 

Başvıkil ayrılırken milli 
sahnemiz için yetişecek olan 
değerli sanatkarlll.rımız bu 
memlekette h e r va le ı t en 
yülcselc ikdidar fit ıeref e 
mazhar olacakl•rdır. Mi/it 
varlıjın •n tüzel Türlcç•
miz en dojru ve en helij 
tılef /uzunu Türle sahnesind• 
bulacalcdır dımiştlir. 

Amerikan 
projesi ! 

Ank•ra 4 ( A. A. } 
Amuika agan meclisi Ame
rika birleşik devletlerinin 
her tulü silahli anlaşmaz. 

/ıklar karşısında bitaraf lığı 
hakkındalci kanun proje
sini tasvik etmiştir. Proje 
şimdi mebusan meclisinde 
müzakere edilecktir. 

İngiliz 
banrıye bütçesi 

Ankara 3 ( A . A . ) -
lnıilterenin 1937, 938 une 
ıi l>ahriye 6ritçeıi proje.i 
neşredilmişdir. Bütçe ı•çen 
ıeneye nazaran 23 milyon 
600bin inici/iz liraıı/azlası ile 
takriben 105 milyon tlur. 

Yunanistanda 
askeri talimler 

Ankara 4 ( A. A. ) -
Yunan hülcümeti 1924.25.26 
'1e 27 ihtiyat sınıf !arını 
yirmi dokuz gün talim tör
mek üzer• silah altına ça
jırmıştır. Yabancı memle
lcetlerde bulananlar tlahil 
tlejiltlir. 

Erzincanda 
zelzele oldu 

Ankara 3 ( A . A . ) 
Dün akşam Erzincanda bir 
zelule olmuş v• otuz $ani 
ye sürmüştür. Z ay ı at 
yoktur. 
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Uçüncü Umumi Müfettişlik mmfaka- Ve fiatları Mıntakasında 
d Ek . s 1 k B d 1 k Trabzon mıntakasında Fudık Tetkikat sın a onomı, ağ 1 I ayın ır 1 ::7::. ~.::~oz~~:1~;10 y~:~:~r Yakında /ın; mıntak 

h 1 d k 1 k lu olarak t11hmlu edl lmelitedir. sım g :zn·ek ü ere Ankaıa n Ve Ku•• ıtür sa a arın a mu•• him a ın- Evvelce yazdığı mız 60 bin ablirınmhe1yşte1lri.n gelc;c ği habrr 
kantar iıtokuıı GOrele ve Tire-

h k t t bb 11 1 1 bolu mıntakaları ls toklarımo da Bu hc~ete Üç ır:c 
1 

U. u ı ma a re e Ve eşe Us eri••• mıntakamız lstokuoa knl ı1 nı ı ~ Mufetiış/,k ık 
1 

al 
11 

, v i 
olma ~ından lleri geldiği anla· 

baıı S a/velin i~tirak ed c 
Transit yolu için 1,5 milyon lira daha şıım~~::ime göre eldeki ıstnk ği de siiglenm kt d r. 

Bu tetkıkin lwrul c Umumi şoseler tahsisatının mühim bir parça ı yani bir buçuk milyon lira daha OçnncO Umumi ehemmiyet izdir. Geçen sene 
Mllfettişllk mrntakasıoa verilmiştir. Bu surPtle 'rn bzon - lrao transit yolunun mOtet:akl inşa11tı bir- ayni mevsimde mevcut tstok olan satış koop r ti/lan e 
ao evvel bltlrllmlş olacakhı'. KarakOse - Diyadin arasındaki 77 kilometrelik kıaım 883,000 liralık so bltı kanlardı. bununla bera- ala 'akodcır bulundı "u zan 
keşif bedellle eksiltmeye konulmuştur. ber Alman kllerin~iui arıza la ra o lunmokıad r. 

Trabzonda Devlet Nümune hastanesi ~~r~·;~:~ek~~!·Y~~~e h'::r'!ıAr~: Hava kurumuna 
ı milyon 200 bin lira sarfile Trabzonda en son tesisat ve techlz11tlle modern bir Devlet duraklamış ve flııtıar geı llemiş

NOmune bastanesı yapılBcaktır. Hastanenin proj ve planları hazırlanmıştır. loşaata OnQmOzdekl şu dlr. 
iki oç ay içinde başlanacak, Hazirandan sonra dahi bllyOk bir faaliyetle devam edecektir. Bu yıl şelırin iz 

Teberru edi e kurban 

Karadeniz sahil yolu için tahsısat 
BOyUk Başbakan ismet Jooounun bnynk eserlerinden birini daha teşkil edecek olan Hopa -

Haydarpaşa sahil şosesi için 937 bütçesine birkaç mUyJn Ura tahsisat konulması HOkOmetçe 
dOşOnOlmektedır. 

lngilterede 148 harp gemisi daha ... 
Faşist kongresinde ahnan askeri kararlar 
Fransa ve lngiltereyi heyecana düşürmüş! 

Ankara 4 ( A. A. ) - Deyli 
nlo inşa edllmek:te olduQunu 
•hada alllllf oldulu kararlan 
ve bo karann Roma De Berlln 
bulunmaktadırlar. 

telgraf gazetesi halen lngiliz tezgahlarında 148 harp gemisi· 
yazmaktadır. Romada toplanmiş olao [i'aşlst kooıeyinln askeri 
Loodra ve Parla mabllfill beyeaao ve hararetle kartı!amakta 
mlb terioln ani olarak takvl19al demek olduğa motalaaunda 

Haınburgdao s " ll alınan ha· lı l ı 
1 O d 1 ri t . _6 agvarı arını pa ,.ı ı o ması ber ere g re ora a ç a ı ı - • • 

78 olduğu ha lde burada 60.65 1 na ragmen kesıl kurban-
kuruştur. Böyle bir fark hiç Lir ' /ardan k 'ymel i 
zaman gOrUlmllş de~lldlr. hava kurumuna I r u t i · 

Bu sene Şubıt sonuna kRdar !eri ku·ban d ri ni ı f qat 
fınd ı ktan mınta'<amıza g l r ı• n la satılm ş ve /ı ıı k u u 
para 4 milyon llruyl aşmı~rır. 500 lira kadar 

1 
n b r 

Geçen sene ki ihracat aynı para el de ım;ş lı . G ç n 
mevsimde bu ı;enekl nden dörtte 
bir nisbetlnde fazla olma<;ıaa yıldan f aıla olan b g lir. 
rağmen klymetince bu senekin- emni ye t ieşki 6tı mı n 'le 
den 200 bin lira noksandı. 936 bilhosse bekcil rim z ·n kapu 
rekolt11ıoın ızlığıaı ispanya vaz. kopu dolaşm k wretile 'l!e 
lyetl bu sene fındığımızı yOk- halkımızında d .. 1 ;/eri 'll r 
sek klymetlendlrm':ş ve deva ın mekte gösterdikled yük sek 
ettitmipir. Ancil eldeki isto alaka 'fle yardımdan i le r i 
tun de ayol flatlardao satılac ğı geldiği anlaşılmış ve h a 
ıDphell &OrOlDyo~ '/ • 

kurumunca bu vatani ı gı 

lngiliı avam kamarasında 
B. Edenin cevapları .. 

Faşist kongresinde takdirle kK~~::;'ştır. 

Dış işleri, İspanya işleri, silahlanma 
Ankara 3 ( A . A , ) - dasında bulunon hiçbir top

Avam kamarasında dış si- rağı herhangi bir sure!le 
t ' }ı kk J_ b. t k E olursa olsan b•ılcasına verıle· yase ı a ıncuı ır TW u a l · d' 
ı · J · l igecejini iıoret eg emış ır. tlın mıilterenın spangıı ış e- mE'J b J_ be•lca /ngilte . J . J_L_l . uen anı.un .. 

rıne •a•mı macuınu • sıyase renin silahlanması düngo 
tinde mazaharatta devam etle sa/huna yapılabilecele en 
cejini v• milletler cemiyetin• büyüle gardım olduğunu ild 
lcarşı ümitlerinin lcuvfJıtli ve etmiştir. Kamara hülciı 
oldujunu söglemiş ve lnıil- metin takıp ettiği ıigaseti 
terenin idaresinde flega man- tasvip etmişdir. 

Türkiye, Irak, lran, Efganistan ara
sında bir asya pakti imza edilecek .. 

Ankara 4 (A. :\.) - Anadolu Ajııosının Ankara mabafiliode 
yaptıtı tahkikat göre TOrkiye Irak, lran, ve Afganistan arasında 
bir Aıya pıktlnin bu sene içinde imzalanacağı mahtemeldlr. 

B M I• • d• Fakır çocuklar menfaatma . uso ını ne ıyor.. çoçuklaTl esirgeme kurun u 
Ankara 3 ( A . A . ) 

Romada toplanan f•ıin leon
seyinde Musolini fJe Konci 
ano a$/ceri fJe dıı sigasaga 
dair izahat '1ermişlerdir leon 
sey siltihli kuvvetlerin Iü 
zumu şeklinde çojalmıısına 

1NGIL TEREDE 
Silahlanma demir 

ve çelik 
Ankara 3 ( A . A . J 

lntilt•rede silahlanma prog
rtımlarının tatbiki neticesin
de lıiı edilen demir fJe çelik 
eksileli;; dolayuile muhtelif 

18 yaşından 55 gaıına ka· tarafından bir konser hazlT
dar bütün milletin faal kav lanmakladır. Korser Bal/ 
fletlırinin tam surette asker· f Sezai l hrahim kemanla, ö~
leştirilmesine ve seferbu r~lmen f!ag Sulegm.an Emırı 

J'l le le tl . pıga 10 ıle 'Oerecektır. euı ~ce uvve erın zaman . 
silah altına alınmasına lea- Belediyenin gelir i ı 
rar fJermiştir. yiyenler 

Kıymetli 
bir eser 

Beledi9enin gelirini ui en
lerin Müfettişler tar fından 
yapılan tahkikot evrakın 
Adliueqe verildigini unzm ş 
dılc, Cumlwriqrt M tiri i
umumiliğince iddaı amenin 
yapıldığıda haber alrnm şlı r. 

Domuz mücadelesi 

GOROŞLER DUYUŞLAR Alcşamlci simleri indirilmiş veya ten-

1 

vaziyetlere töre ithalat r•· 

Üçüncü Uınuıni Müfettişlik kül
tür müşaviri de~erli hemşerimiz 
Reşit TaralcçıotJunun ( eşya ve 
tahiat hakkında 72 ders ) adında 
kıymetli yeni bir eseri basılmıştır. 
Yalnız muallimler ve talebe için 
deti~ her münevver için de c"d· 
den çok istifadeli olan ve 260 sa· 
bire içinde 72 dersi ihtiva eden 
kitabın filh 75 ku uştur. 72 der
ıin nelerden bahıetlikini söylemek, 

Vilayetimiz Zira t mu 
dürlüğünce mızı r haqTJGn 
mücadelesine devam olun 
maktadır. S on kar un basm 
dan Şubat sonuna k a da r 
Vılagelimiz m akasında 
vurulan domuzla n sayısı 

Olağan işlere dair .. 
Park ovarılıgor, geni a 

joçların ger/eri hazır/anı 
yor, Taksım mezarlığına 
baş taraftan sed dıvarı çe· 
kildi (?) Para olarsa ilcmal 
edilecek.. Güze/hisar parkı 
tüzelleştiriligor. Çarşılarda 
6oyanma. camekan/anma, ta: 
mirat aldı yürüdü. Halkevı 
6oyandı, süslendi. önünde 
park oluyor, lıülcümet binası 
önü çiçekleniyor, ağaçlanı

yor, arka tarafı düzene lco
nuyor, hükümet önündeki 
cadde ilci taraflı ağaçlandı 
rılıgor. Semerciler dibinde 
ki Mumhane cadtlısi parlce
leniyor, Değirmende re 
caddesine t a ş düşeniyor, 

mahallelerde IJtni geni tfller, 

tlıTJarlar. bajlar, bahçeler 
meydana tetiriliyor. Trab-
zonda bir süslenme, bir 
6elişme, bir boyanma, bir 
amrantlır 6Öze çarpıyor. 
Şu bir lcaç agdanberi 

Trabzontla her cepheden bir 
hareket. bir fi • r l ı le t ı r 
helirm•je ba,Ladı. 

Bu, sayın valimiz bay 
Yalıya Sezai Uzerin aga 
;ından mı, ondan alınan 
ilh11mJan mı, yolcsa hallcın 
zemin fit zamanı müsait 
bulmasından mı, y o le. ı a 
nedendir.. Benim törüş ve 
duyuşuma töre Trabzon 
luıllcının gapma lcabiligıtine 
inlcişaf flerilmiı olmasından 
ileri ıelın hir şegdir bu ! ... 

Alap 

_ _:R~a::d:::y!...;o~h;,;;;;;a.;:;.b~er_l_er_i~ zil et/ilmiştir. 
R omanga kabinesi dün 

mühim bir içtima alctede 
relc talebe yurtlarının mu 
vaklcaten kapanmasına ka
rar vermiştir. • Yugoslavya başvekili. mil-
let meclisinde harici siga
ıet halckında söglediii 6ir 
nutaleta Balkan antantının 

sulh için en lcuvvetli hir 
mesnet oldujunu 6egan et· 
miştir. • M11dritten bildirildiğine 
6Öre Vcılensiya şelırinin 
Cumhariyetcilerin eline geç· 
mesi he/elenme/etedir. • Baltaristanda bugün icar 
tuluı bayramı tes'it edil 
mı/etedir. 

Avukat 

FaiK Somel 
Senelerce eıkl Trabzon ağır 

ceza azalığında bulunmuş, kQ
çOk, bDJDk buton hemşerllıri 
nin muhabbet ve aempatiainl 
kazanlDJf bulunan Faik Somel 
bu kerre A vukaUJaa başlamıt
tır. İyi tanınmış ve sevilmiş 
olan bo nezih arkadaşa A vu
katlı k hayatında da muvaffakı
yetler dileriz. 

Hami Dedeoklu 
Bir mQddetten beri İstanbul 

da bulunan manevver ve itibar
lı tnccarlarımızdan bay Hamı 
Dedeoğlu evvelki gOokQ posta 
ile şebrlmlJe dOnmOftUr. 

eserin kıymeti hakkında bir fikir 
verebilir. Bunu da yarınki sayı· 
mızda rörilraünüz. 680 ni bulmuş/ur. 

Evlenmele r 
Pariste büyük bir rağbet görmüş. duin b~r 

'1tJ alaka uyandırmış fle birkaç de/a tap e 1 • 

eserdir. Trabzonumuzun tanınmış ve ~evı l 
baılı ve dejerli Avukatlarından Vasfı /j 

fından ( Yeniyol) olcugucuları için Frcın z 
Türkçeye çt!'Vrilen bu edebi ve içtim_ar ro" om y 
tla te/rilca ıuretile neşre bas/agacagız. 

' n 
n 
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Trabzon yolunda .. 
Nihayet gelip çatıyor dönüş günü... Motörümüz yavaş 
yavaş ayrılıyor iskeleden ... Kah koca bir dağ aşıyor 

kah yuvarlanıyoruz sonsuz bir uçuruma... Karanlık 
sevimsiz bir gece sonr« ilık. tatlı bir sabah ve 

kucaklaşıyoruz Trabzon la ... 

Bundan evvelki iki yazımla 
kısaca; gördUğUm ve elimden 
g e l d i ~ i k a d a r ınlatma
ğ çal~tı~m kara.denizin en şi
rin kıyılarından biri olau Gire
son: bu lıaktknten yeşil ve şi
r in beldo bende iyi bir lz bı
ra·ktı. Orada geçirdiğim bir ka9 
gnnn hele misafir 1averliği son 
hattioe vardıran Akgüncüleri 
hiç unutamıyacai'tım. 

İdman GUcU :p)rculurı ora
da iki maç yaptılar. l.lirinde 2-3 
gulip geldiler birinde 3-3 bera· 
ber kaldılar. Ve bayl'amın ü
çtlnc!l gOnn Kı~ıı çağlayan pi
yesioi kalabalık bir seyirci ö
nünde muvaffakıy tl temsil et
tiler. Ve nihayet ayrılık gUoQ 
geldi çaltı ... 

Tarı llmanda .. Kafile iskele 
yolunda şen şakrak ilerliyoruz. 
Fakat bu neşe sllrmeyor çok.. 
Birden patlayan fırtına mai su
lar gibi ekşitiyor botun yUılı

r i .. Atlayoruz motöre. Tarıya 

bir an evvel yetişebilmek için 
çırpıoıyor kalplerimiz.. Deniz 
artıyor, dalgalar buyuyor gittik· 
çe .. Kah koca bir dağ aşıyor, 

kah yuvarlanıyoruz sonsuz bir 
uçuruma .. Yüzlerde renk kal
nııyor, titriyor dizlerimiz .. Kor
ku btHön heybeti bntun varlı
tJyla çullanıverlyor üzerimize .. 
i\Ianaııız mırıltılar, ıaşkın hare· 
ketler. dualar, ıelevat aeıııleri, 
ahlıır, oflar bir hercllmerç ve 

ÇlÇEK: 

Balkonlara veya 
tarasalara koyacağınız 

çiçek kasaları nasıl 
olmalıdır? 

Mev"liID yakla~ıyor, balkon 
veya tarasalara koyacağınız 

çiçek kasalarını şimdiden hazır
lamamız lazımdır .. 

Bunla, tahta kasalara ilave 
edilen parmaklıklı çitalardan 
yapılır. Bunları bizzat evinizde 
yapabilirsiniz veya hariçte yap 
tırabllil' lniz. 

Sarılici ciçekler, nebatlar 
için, ekseriyetle balkon duvar
larına ip veya tel gerilir, bu 
nahoş manzaraya mukabil, çam 
!atalarından yapılmış çiçek ka· 
salarına çiçeklerin dikilmesi 
bittabi daba zarif ve pek şık 
olur. 

Kasaların boyları, çitaların 
irtifa ve genişlikleri dikilecek 
çiçeklerin cinsine göre değişir. 

Kasalar, balkonun büyUkl!l
güne veya tarasanın vaziyetine 
göre yapılırltı:r. llunların bir 
mahalden di~er bir mahalle ka
bili nakil olabilmeleri için, bir 
metre boy, 20 santim arzında 

20-25 santim derinliğinde olma
st ve arka çim parmaklıkların 

dıt 1,30 - 1,50 metre irtifaında 
yapılması knfidir. 

Kasalar, bu tarzda imal edil 
dikten sonra, bunların ya beyaz 
veya koyu mavi veya yeşil 

renge boyanması daha hoş oJur. 
Kasaların arka ~~Haları, ya 

çivilerle veya tel ne bağlanır 
Iar ve kasaların içerisine diki· 
lccek çiçeklerin ci sine göre, 
yapılır, Bu takdiı de de ortala
rına soğanlı çiçekler. yan taraf 
larına da sarılıcı çiçekler diki-
lirler. . 

K s l rm alt noktalarında, 

suyu akması için, dellklerin 
yapılma ı unutulmamesı lazım
dır. 

Kasalara konacak toprak: Ha 
'·f bahçe toprağı veya bir kısım 
yaprak çürOntuıll veya funda 
toprağı bir kısım çUrUmOş güb 
reJ bir kısım ince kum ile ka
rıştırıJ ruı~ mabltıttan konması 

ıazımdır. 
Bu gibl parmaklıklı çiçek 

kasalarımn pek çok şekilleri 

vu a da en pratık olan, şekilde 
sörftldüğü ilb1 olanlardJJ. 

ilerliyoruz güya... Vapurun is
kelesiyle yan yanayız. Fak!lt 
bırakmıyor dal&ılar atıyar bizi 
gerilere.. Ve nihayet uzun ve 
koı·ku dolu bir u!rrfJ na bir di
dişmeden ıonra girebiliyoruz va 
pura ... 

Vapur ı1allanıyor. Ağır ağır 

kararıyor etraf basıyor gece ve 
blı Gireıon limanında kalıyoruz 

saatlarcıı .. Gövertede acı tıir s·> 
ğuk hllkOm ıUrUyor .. Ambarlar 
değilmiş durulacak gibi ve ço
cukların salonda oturmaln rını.ı 

verilmemiş izin .. Kimi bir kö· 
şeye sinmiş, kimi kıvrılmı~ bir 
denk Uzerlne.. Kiminin bir a z 
evvelki korkudan boğazı şişmiş 
ve kiminin çatlamış dudağı. \To 
sonra bilmeyorum ne zaman 
almışız demir yollanmı~ız Trab
zona doğru .. 

Ilık, tatlı bir sabab. I~ıl ışıl 
yanıyor, titreşiyor sular .. Trab
zon yılların ardında kalan bir 
hayal iibi ufukta .. Sonra canlli
myor, bUyüyor ağır a~ır. Yakla
şıyoruz yavaş yavaş ... 

bir kampana, bir demir gürOllü 
sü, bir motör patırtısı, bir su hıQı l . 
tıııı ve yine sallanan mendiller. 
Çıkıyoruz karaya ... I\oklayorum, 
bütün kuvvetimle s1rıyorum 
içime derin bir istekle lıavaı;ını 
ve diyorum ne iüzel memleket 
Trabzon ... 

H . M. 

Dünyada 

Neler oluyor 

Zihnimi karıştırma 
Rabeka gözlerini dört aça

rak, kocası Sal•mona de
di ki: 

- Allagamadim; virecek 
iiç bin Jiramiz bilen gok, 
sense kizimi alirsan otuz 
bin lira fJeririm dedin, da· 
madin olacak olan adam 
bunu yutar mi? 

Salamon uzun m ü d J e t 
karısına cevap vermedi, en
sesini kaşıdı, şakaklarını 
sıktı. başını salladı, nihayet 
gö'zleri11.in içi güldr'i. 

- Zihnimi kariştirma bel 
Ona ilkô'ncas 70,000 liralik 
bir bona 'fJereceyim. Ondan 
sonra: Evleniriz, evlendik
ten sonra da 70.000 lira 
vereceyim digeceyim. Gerige 
kalan 10,000 liragi da 'Ver 
memenin çaresini düşünece 
gizi. 

Amerikadaki feyezan .. 
lar ve reisicumhur 

Ruzvelt 
Amerikada her sene f e

y ezan olur ve sular taşarak 
ortalığı silip süpürürler. 
Reisicumhur Ruzvelt buna 
çare bulmak için Da kota·
dan başlzgan, Neb~aska, 
Kansas ve Oklolıamaga ka
dar giden bir ağaç davarı 
gapmağa ka;ar vermiştir. 
Bu seddin boyu 2.200 kilo
metre olacak ve genişliğide 
160 kilometre tutacakmış 
Sun'i orman 40 milyon a. 
ğaç dikilecekmiş. Şimdiye 

kadar tutan ağaçların mik· 
darı altı milyonmuş. Bu 
orman meydana geldikten 
sonra, suları durduracak, 
yağmurlar, rüzgarlara teh
likesiz bir istikamet vere .. 
,,Jcmiı. 

Trabzon 
b lediyesi 

-7 -
Vilayet h,f zissıha meclisi 

mukarreratı esnafa tebliğ 
edildiği g 1'indenberi çarşıda 
esnafın gekdigerile rıkabet 
edercesine çalışdıkları ve 
her birinin dıikkô.nlarınz 
vehleten bariz bir şekilde 
nazarlara çarpacak suretle 
lemizlegiip haricen de yağlı 
boyalarla diikkanlarmı bo
yadık/arı. en küçük bir bak
kal dükkanının bile kırıl 
masını nazarı dikkate al
mayar k çerçevelere büy ük 
c a m la r taft. lırdzkla ı 

ve bu halın Trabzonluların 
büyük bir zevk ve hüsnü 
tabiate malik olduHarını 

bir defa daha gösterecek 
emmarelerden olduğu şük 
ranla görmek ve koyd et 
m k hepin izin vazifesidir. 
Fakat en küçük esnafın bi
le bilatereddüt yapaıel
me.k te oldukları şu yenilik
ler arasında belediyenin 
kendisine ait mühim ve göz 
iinünde bulunan bir kısmı 

;h nal etmesi de lıoş görülür 
hallerden değildir. 

Bu kısım : Parkın par
maklıkları. parkın kapusu, 
parkın kenarında ve Uzun 
sokağa karşı tütüncü kula
brsi, sinemanın harici ( da
hili vaziyeti zaten herkesce 
malumdur ......... ) 

A - Senelerce evvel bo
yanmış fakat bugün metruk 
bir kabristanın etrafını çe
v :ren demir parmaklıklar 

dan farkı kalmamış olan 
park parmaklıklarının kas 
vet verici rengi,· 

B - Eskiden bazı ziya
retlerin pençere demirlerine 
bağlanan kirli bez parçala 
rile hasıl olan manzara gö'z 
önüne getirilirse yan ve cır· 
katarına aylarca evvel ga
pıştınlmış ve zamanla kir
lenmiş ve yırtılmış of işlerle 
tütüncü kulahesi de ayni 
vaziyete girmiştir; 

C - Otomobillerin arka 
cihetine düşen bir kısım de
mir parmaklıklar mesnedle. 
rinin oynamasından gaga 
kaldırımına doğru meyi et
miş ve tehlikeli bir şekil 
almıştır. 

D - Park k•pularının 
dikmelerine afişlerin ge/:şi 
gi'izel yapıştırılması bilhas
sa parkın Belediyeye açılan 
kapusu yanına irile uf aklı 
ve çok gayrı muntazam şe· 
kilde ilan tahtalarının ge 
/işi güzel konması memleket 
şeref ve hesabına hiçde ho 
şa gitmigecek manzaralardır. 
Derıizden ve karadan gelen 
caddelerin birleştiji bir nok
tada toplanan bu çirkinlik
lerin derhal kaldırılması 
belediyenin ufak bir himme
tine bağlıdır. Esna/dan bir 
çoğunun borc ederek dük
kü.nlarını emr edilen şekle 
sokduğu ve çalıştığı gô'rü
lürken belediyenin bütün bu 
işler için küçük bir masraf 
ilıliyarile iyi bir gösteri 
fJÜcuda getirmemesi gerek 
halk ve gerekse haricdfn 
gelecek ziyaretciler için hu 
memlekette halk var beledi
ye varmı yokmu diye sorgu 
vesilesi olur. 

M, G. 

1 SEBZEClIJK : 

Se ze 
rinde 

Nasıl ve ne için ya 
Tohum ya tı l rı 

çimlenerek 2 - :3 y~pr 
o n tohumlar h · 
bilmeleri i il b 
na ledilirler, bt 
leme deriz. 

Fid l ru , 
ı - Ço 

ı ~ olan 
m!'ikeının ı, d 
ler. 

2 -

Orman kanunu 
-3-

alında orman yetfştil'mek: icnb 
oöer e, burada oturanlar vekil
er heyeti karnrile başka }'er-

e ldırıtabilir. Bunların bı 
tıkl n gayrimenkuller orman 
r ıumuo girer. 

ı.ı u t e orman mefhumu
n i n lıu malların b ~d Heri· 

köy ort11sından ufki hattı müs
takim üzerinde beş kilometre 
uzaklı~a kadar bulunan k öylU
lülere zati ihtiyaçları için dikill 
ağaçlara aid tarife bedelinin 
dörtte birini ve ııynca kesme 
ve taşıma masraflarını ödemek 
şartilc ormanların istif edilmiş 
yerlerinden veya ormRn memu
runun gösterece~i nı a \ıallm den 
kerestellk tomruk ve mahrukut 
verilir. 

Aynı mesafe dahilinde bulu
nup da ötedenberi geçimleri 
kendi vasıtalarile iç pazarlara 

ormanlannm satılması getirip sattıkları kereste, odun 
ÜÇÜt'C'Ü FASIL 

e bunlar ;·z rinde ir-tifak hakı ve kömür bağlı o lan köylülerin 
kökler d ha munt ız m, 1 a t, isi V(! bu ( ormanlara civar iştirak edeceği ufak partiler ar-
fıtzlu t şekknl ederler. ) ani t • kö!Jl"'rin lı akları tırmaya çıkarılır. 
hurudan cı · ıı mudi kö ler Bu artırmalara, bu köylUler-
daha ınuntazaın, d:ıh, M •dfo 16 - De, let orman- den .. başkalan iştirak eınemez. 
budak! nırlar. 1111 ı ın t prnğıle birlikte şahıs-

lara veya müesse elere devir Zati ihtiyaçları için tenzilıUlı 
Sık bir ba lde yeti .. mi~ f de tarife ile verilen malların baş-

ı i ''·k ·e rt• k' k e teıniiki bir k anun ile izin t~r sv ·er ıı aın u ı ö nn o kasına satılması yasaktır. 

1 d.kk t k alıııı as na ve bunlar tizeriode 
parı m ma ıua ı 8 e m Madde 19 - ormanlann bu· 
l" d Aksı· tukdi d r·.,, • er hnngi bir şekilde irtifak 
cı7.tm ır. .. l' e l el 1 t! lundu'· l"rl 1.' aza ve bu ormanla-ıa kı tesisi vek.i ler heyetince ıı. " "' .. 

tutmazl r. ra bltl~ı·k kaz"'lar dahı'lindekt a ar v rılmeslne bağlıdır. . " 
3 - Fideleme usuli M dde 17 - Pı.ı rasız intifa muhtaç köylülere ev, samanlıkJ 

fanda mahsul yeti,. i ır k ı ı l 'J'U ı · ahır gı'bi zatı' ibtı·yaçları ı'çı·n · n t rı ·nı., ır. r . .; ıyı>ye 

vaktinden evvel to l •n elecek ve iskan ka kesme, taşıma masrafları ile ta. 
yastıklara e kilir e b d nununa ore mem leket içiode rife bedeli ödenmek şartile ve 
kan 2 - S yapar uhn H' yerden diğer bir yere nak· bu mıntaka dahilindeki köylerin 
tobuml rı diğer Ya tı 1 a le il cek ve topluca köy kura- cami, mekteb ve köy yolların· 
!olunur ve buralarda uzunc ı c ~k g{ıçmenlcrle yer sarsıntısı da ki köprülerinin yapılması ve 
bir mUddet, hatta mey a vori • yııngıu vo sel gilJi sebeplerle tamiri için yalnız kesme ve ta
ciye kadar kahı.hllırler, 'e ya- fel kete uğramış veya bu ka- şıma masrafları alındıktan son
but dışnrıdn h11val r isıomca mm mucibine~ ormanlara zararı ra !Uzumu derecesinde orman
asıl tarlasına rıaklcdiliıler, olduğu için ormanların içinde tarın istif edilmiş yerlerinden 

4 - SUratlo tobum ·aça- veya dışında oturanlardan veya veya orman memurlarının gös-
cak olun sebzeler fidel(lrnc; ntJrdukları yerlerde yeniden tereceti mahallerden kerestelik: 
ye inde tolıumn knç ı:.ına ma- un yetiştirilect ği için başka tomruk: verilir. 
nt olunur, ıeseıa: Yazın kileı tarafa nakledilmiş olan köylU- Madde 20 - Ormanlardan 
marul, salrıta gibi sebzeler açı lerden ihtiyaçları tabakkuk e- çıkarılan kerestelik ve mahru

denlere, vapncakları ev, ahır ve kattan baQka dı·,.,er her nevı· o 
tn tohuma k al ·ıırlar. Halbuki, .ı y Et r-ııınaolık i~in bir defaya mab- man mahsulleri de artırmaya 
bu sebzelerin tohumdan z!ynde sus olmak üzere orman idare- çık.arılabtlece~i gibi geçimleri 
sebze yapr klan lt..zımdır. ş m sinin gösle"eceği ormanlardan ötedenberi bu mahsulleri toptan 
di biz bu sebzeniJ fidelerini tora vekilleri heyeti karıırile zatmaya bağlı olan 18 inci mad
soğıı yttstıklara zeı a P bır p rasız olarak kerestelik a~aç dede gösterilen mesafe dahilinde 
k ç defa fidel mey t i tu r- veya to uu · veya kereı;te ve- kiköylUlere, tarife bedelini Ode· 
suk v Y t klar clu 8 .,:u ı •biUr ve bunlar mUmkUn mek şartile, gösterilecek mınta-
lundumlur. Uzerl !'iaı 01oe mertebe en yakın ormanlardan kada tayin edilecek müddetler 
Y par. k ncşviinemalar nğırln· temin ol unur. içinde toplayıp çıkarmak üzere 
şarıı.k tohuma kalkmaz r. , 1 dd 18 izı·n verilebı·1ır· . 

tt a e - Ormanların 1-
5 - Fidelemeye, a ırtma- çinde veya orman sınırlarına • Arkası var • 

ya t4bi tutulmıyan Fideler bıç •-------------------------
bil' zaman kuvve tli ve pi~kio bir 

. fide olamnzlur. Çünkn sık ye
tişen fideler hakkile gnne iu 
ziyasından ıstif de ede ezler 
ve saplnrı ince ku ır, on gör 
kökleri de pek zayıf bulunur. 

Fideleri y stı hırdan uk-

mezden önce toprağın sulanma· 
~ı Hlzımdı r. Ak i t kdi de sö 
kOlürlerken koklPri kopar. 

Fideler dikili ken ipl k ş k
Undekl kuklerın yarısı, k za 
yapraklardan d•t bir miktıırı 
kcslllr, sonru. bu f de er p rn nk 
la veyn kOç iik bir fide kazı ile 
yRstıklarıı 10 - L santim fa ılıı-
1 rla diki i r ve su .r ı ar 

Yastığın lerlerl c m ı1n 

veya lıa sırl e Uç d< rt ,lln k 

tılır \'e hiç c · . ız · do t 
gUn sorıra çı ... k ı ı 

lır ve tekrı ı· su! ır. u 
2-0 • 30 gUn k d ı 
gı\lm1ş ol .. 1 

turlaema nakledıli er. 

· Bununla berab r b 

ler yastıklara 
doğrudan do r 

dikillrle r, bu t 
zıkları istimal e ..... ~ ........ 
Jere yaprakları 
silebilir. Anca , ıne ~: ıl , 
patlıcan, domates, gibı s l.ız 1 
r in kök ve yaprnklarıaa kı.1Liy 
yen dokunulmaz, ke il . 

Yarının harbi inımın z, y 

ferah ferah uykusunda ll} 1 , 
fer ah ferah yiyip içip , 
kalkan Trabzonlu 1 ln runı 
yarının harbi ne yerde, ne cı 

nizde, anca1t ve ancak lavada 
otacaktır. Tayynreye verm z 
ve verı rk n emin olun z ı 

verilen paralar hayalımzı 
vatanını~ı k.urtatacak.tır. 

ilan 
Üçüncü Umumi Müfettişlikten : 
Günde en az beş işçi çalıştıranlardan başlamak üzere 

ziraat ve çiftçilik işleri, deniz ve hava işleri, bir ailenin 
kendi efradı ve yakın akrabalarile bir arada evlerinde 
yaptıkları işler müstesna her türlü iş geri sah.iplerinin 
doldurmakla mükellef oldukları beyannameler vilagetler
ce ( kaymakamlıklarca ) alakadarlara dağıtılmaktadır. 

illin tarihinden itibaren bir hafta zarfında kendilerine 
henüz beyanname gönderilmemiş olan işgeri sahipleri 
varsa b nlarzn müesseselerinin bulunduğu mahallin vali· 
liklerine ( kaymakamlıklarına ) müracaatla beyanname 
alararak doldurmaları lazımdır. 

Beyanndme vermeyenler veya yanlış dolduranlar hak
kında iş kanununun buna •id hükümleri mücibince der· 
hal cezaf takibata geçileceği ehemmiyetle ilan olunur. 

üt kaidin, Eytam ve Eramil 
m aş tediye günleri 

.M aşa başlandığı tedige 
Tarihi Numara•tı Günleri 

8-3 937 1 den 41 Pazartesi 
9 3-937 41 .. 87 Salı 

10-3-937 87 ., 131 Çarşamba 
11·3-937 131 ,, 777 Perşembe 
12-3 937 177 ., 278 Cuma 
73 3-937 279 380 c ., umartesi 
f 5.3-937 381 ., 462 Pazartesi 
76-J-9jl 463 .. 550 Salı 

Maliye muhasebe müdürlüğünden: 
Mutekaidin Eytam ve eramilin maaşlarının tediye gün· 

/erde esas sıra numaraları yukarıya çıkarılmıştır.Aynı zündt1 
acilat etmeyen mütekaid eytam ve eramilin maaşları 

ertesi ay zarfında verileceği ve bu müddet zarfında da 
mu1acaat etmiyenlerin bu hususdaki mazeret istidaları 

uzerıne ltaklarznda yapılacak tahkikattan sonra maaşla· 
rznin tesviye edileceji ilan olunur. 

s - 6_- 8 
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Gayrimenkul satış 
arttırması 

Kögü 

Bacilak 

.. 

,. 

Kalemen 

,. 

.. 

Mesonai 
bald 

Nev'i 
Üç parça 
harap 
fındıklık 

Harap 
fındıklık 

Harap 
fındıklık 

Değirmen 
arsası iki 
parça 

Harap ev 

Fındıklk 
ve tarla 

Harap 
fıdıklık 
'VI tarla 

fındılclılc '" 

M.M. 

~3894 

45950 

4595 

1838 

100 

11028 

2871 

" tarla "' 39517 
çalılılc 

H ''-'P 
Tos fmdıklılc 

ifrazen 

Hosdi- fındılclılc 
masga fle tarla 

Polita tarla 

Hoskirasga fındıklık 

Teleke mahalle. Arsa 

Tuzluçeşme 
istadgos S. Hane 

16542 

10109 

1379 
7352 

90 

Kıymeti Mu. 

M. N. U. N. lira 

4 

2 

2 

55 

14 

51 

18 

3 
5 

2510 520 

2516 
2515 

2519 

2343 
23# 

2353 

2791-2798 
2965-2966 
296'1-2969 

1000 

100 

50 

40 

220 

157,5 

27 muhtelif 645 
31 
44 

21 

114 

79 
138 

32 

226 

2040 2041 360 

2182-2186 
2183 
3032 

331 .350 

200 

45 

200 

45 

120 

Defterdarhktan: 
Yukarıda e'Vsa/ı ya%ılı ıagrineenlcullerln mülkiyetleri 

peşin para ile satılmak iiz•r• arttırmag11 çıluırılmıştır. ls
telclilerin güzde 7,5 dipozitolarile hirli/de 5-3-937 Cuma 
günü saat 14 de defterdarlıkta toplanacalc lcomisyona 
11Wracaatları. 4 - 4 

1 

Ölçülerin senelik muayene 
ve damğa işleri hakkında 

BELEDİYE RlY ASETINDEN : 
Ölçüler nizamnamesinin ( 17) inci maddesini fÖ· 
re ölçülerin 1937 yılı senelik muay•ne ve dtımia 
işleri için konulan müddet 11şa;ıdıı yazılı sırtı ile 
15 Mart 1937 de başlıyar•k 20 Nisan 1937 6Ünü 
bitecektir: 
A - Uzunluk ölçüleri ( metrel•r ) 15 Mart 937 

'"' 20-3-37 
B - Tartılar, Teraailer, &ıslaJllu 

Ve sair tartı aletleri. 22 M11rt 937: 14-4-37 
C . Akıcılar ( litrıler ) vı icara dene· 

liler hacim ölçüleri 19 Nisa 937: 20-4-37 

2- Ölçüler muagıncge temizlenmif ol•r•k ıetirileulc 
ve toz, pas. veya daha /cıuatMmİI 60911 tibi ma
ayene ve damğalatMgı 6Üçle,tirici pislikleri ol•n 
lar kabul edilmeyecektir. 

3 - Ellerinde mürac•at lc4.;ıdı olıın ölp Mılaipleri öl
çülerini bu ka;ıtta ve galcarıtl. gtısılı ıiinlertk 
sıra ile gurup ayar memıırlu;rıne ıetirip Jamga
lattırmaları fle müddet bitti/eten aonra ellerinthki 
müracaat lclijıtlarının hülcmd obn.g11co;ı gi/,i öl 
çülerini damjalattırmatlan lcallluuınl•r luJclcıntla 
kanuni talcıbat yapıl•c.iı e/aılftlllİgetlı bildirilir. 

ilan 
Trabzon tapu mQdOrlDIOnden: 
Sarkan ç.avuş oğlu Celeltl 

Rarben aablbi senet hanesi tl· 
lllalen köse oğlu vereselerl 
lılebmet cenuben ulmik oğlu 
Ahmet ile mahdut tarla dO 8 

Şlmalen kalmik oglu Oıman 
cenuben kalmlk o~lu Yakup ve
teaeıerı şarkan aablbl senet ha
llest guben ıula yolu ile mah
dut tarla ma ._:alılık dö 4 

Şlmalen köse oğlu idris gar. 
ben kalmik oğlu Osman vere
leleri cenubPo yine kalmlk Ol· 
lu Osman vereseiel'l şarkaıı de 
le ile malıdut QBYJr dO 2 

Küney zazana köyünde v4kı 
tt 1uura. hududu , ve t'fllfl 

2-2 
yualı bir t a r 1 a maa ça· 
Wık ve bir ÇAJU e1111n cedle
rlndea iDUkal 8111'9We 7olcu ot 
lu Yakabun blla •net malı l· 
ken 326 ıenealade MDedi adl 
ile yolcu otlu AllDiD oııu HQ
aeyiııe satarak bu ıureUe HQ. 
seyiıılıı tapusuz olarak tuarru-
f unda bulundutu ve HOHytııhı 
uhdel temelluJdnde l.teıı ii31 
de Olmealle verueU kuw .Ea
ma ve Ojullan All ve Eoref ve 
kW Elmasa iD~al eyledltl ve 
mezkllr ga7ri menkulleri nam
lanna tapuya batlamııasanı ta
lep eyledikleriııdın 21-S 937 pa
zar &UaQ m•b•lliode tahkikat 
7apılacajmdall Nh•llllMle bu· 
lwaaeü memun v•1• tapu aQ-
dDrlotllD• munc .. t ı11tmeleri 
U&D oıuaav. 

/YEN/YOL) 
zı mss -

ilan ~"°" 
Trabzon icra memurluğun 

dan: 
lı bankası Trabzon ıu~e

sine birinci derece v• sıra
da ipotek olup satışı mu/car 
rar bulunan ve üç yeminli 
ehli vukuf tarafından tama 
mına ilci bin lira kigmet 
takdir edil•n Trahzonun So
;ııhu lcögünde kain "" ta
punun Eg/iıl 337 tarih ve 1 
numarıısında kagıdlı fle ha
dudu dosya meganında mefJ
cut şartname 'Ve tapa kay 
dında yazılı alt icatta bir taş
lık ve sarnuç ve bir mutbak, 
odunluk. iki oda bir hamam 
ve ikinci icatta bir salon bir 
sofa, dört oda, bir htlii ve 
ilci küçük balkon ve üçün
cfi katta ilci oda ve lcüçük 
hir sof ayı lıa'Vi bir bah ha
nenin tamamı açılc arttır

maya çılcarılmıı oldujundan 
5-4-937 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 13-15 e 
kadar icra dairesi önünde 
birinci arttırması yapılacak
tır. 

Artırma b e d e 11 k ı y m e ti 
muhammenenin yüzde 75 ini buJ
dutu takdirde müşterisi üzerine 
bırakılacaktır. Akai takdirde enson 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma onbcı rün müddet
le temdit edilecek ve on beşinci 

filnü 20-4-937 Salı rünil Saat 
13-15 de dairede yapılacak ikinci 
artırmasında artırma bedeli kıyme 
ti mubammenenin yüzde 75 ini 
bulmadJğı takdirde satiş 2280 no
Ju kanun ahkamına tevfikan pri 
bırakılır. 

Sat~ peşindir. Artırmaya ifti· 
nk etmek isteyenlerin kıymeti 

mubammenenin yüzde yedibuçuğu 
nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat makbuzunu 
havi bulunmaları lazımdır. Haldan 
tapu sicillile sabit hulunmıyan di
ter ipotekli alacaklılar da difer 
aliltadaranın ve irtUakhailı sahip 
}erinin bu haldan ve hususile fai& 
ve murafa dair olan iddialanm 
evrakı miiabitelerile birlikte ilin 
tarihinden itibaren yirmi &'ÜD ar
fında dairdmiu bildirmeleri lizım. 
dır. Akai takdirde baldan tapu ai· 
cillile sabit olmayanlar aabf bede 
liniD paylqmuandan hariç kalırlar. 
Müterakim verai ve belediye ruau 
mu arbrma bedelinden te.Wl olu-

Dur. 
Daha fazla malllmat almak i1-

teyenler 5-3-937 tarihinden itiba 
ren herkesin rörebilmeai için dai
rede açık bulondurulacak artırma 

prtnameai ile 934-1352 No. dosya
ya muracaatla mevcut vesaiki rö
robilmeleri ilin olunur. 

ilan 
Trabzon icra Memurluğundan: 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 
pyrl menkul un ne olduiu: 

Bir bab hanenin 4 hissede 3 

lıiueıi. 
GaJrl menkulu.n bulnnduta mevki 
mahalle.t 10katı ve numruı: 

Kemerkaya mahallesinde tapu
nun Mart 934 tarih v• 76 numa• 
da kayıdlt. 
Taktir olunan kıymet : 
Tamamım l 200 lira kıymet tak.-

dır edilmiştir. 

Artırmanın yapılaca.Aı yer gtln ... t: 
Trabzon icra dairesi önünde 

5-4-937 Pazartesi günü Saat lS de 
1· İfbu gayri menkulun p.rtııameai 

6-8· H7 tarihinden itibaren 986· 776 
no Ue Trabzon icradalreainde berkealıı 
gGrebllme.t için açıktır. Ulııda yuıh 
olanlardan fazla malumat almak lıt1 
yenler ifba ..,tnameye ve 9H- 1562 
d017a numarası lle memurlyetimizt 
muracaat etmelidir . 

2· Artırmaya lelirak için yukarıda 
yuılı kıymetin yllzde 7,5 ıılabetinde 
peJ akçası veya mUlt bir bankaıım 
teminat makbuzu tevdi edlleoektlr 124 

S- ipotek ahlbl alacaklılarla dipr 
allkadarların ve irtifak hakkı Abip
lerWD gayrl menkul tlJıerlDde ld 
baklaruwı ve huul7le fala ve mu
raıa dair olan lddlalarw lfbu UID 
tarWUa ıuaı.r. *' 111 kll4t 

Satıcılar ı d 
Satılanı Dinlerseniz 

Sizde 

RADYOLARINI 
Tercih Edersin iz • • 

7 

9 

6 
A. 

V. 4/ A 

Trabzon 
satı şevi 

M. NURi AYDIN , ı{abaoğ u ) 

Saat, GözlBk, Elektrik, Telefon, ve saire Ticarethanesi 
Kunduracılar caddesi N. 86 

l\ <\P 'B' CU5J 'U'J 'U'J 'U'J ~ 
evrakı mtıılbetelerlle blrlltte memu· 
riyetimize bildirmeleri icap e:!er. 
Akil halde hakları tapa llcW Ue 
ublt olmadtkça •lıt bedel1Dlıl INlJ· 
laflD'"DdaD hariç kalırlar • 

'9 GGeterilea l1IDde UbrmaJ& lftl· 
rak edenler arbrma tarbwııelbii otu 
mot ve lhumlu malumah alllllf n 
b1lJl}&rı kabul etmit ad ve itibar 
olunurlar. 
~- Taylıı edilen zamaııda pyrl 

menkul tlç defa batırıldıktan IOllra 

en çolı: utırana ihale edllfr. ancak 
artırma b e d e 1 l m ııhanune.n 
Jı:ıymetln )'1lzde yetmıı beflnJ btılmaz 
veya aatıı l•Uyenla allcatıU ruçlwıl 
olaıı diler alacakldar bulunup ta 
bunlann o gayrl menkul ile tembı 
eclllmlf allcatlarının IMC9luundan 
fazlaya çıkmaza en çok artıranın 
tea)ıhuda hain kalmak bere arbrma 
OD bet it1D daha temdit ve on beflncl 
günün sonu o l a n 
20 • 4 - 937 Salı günüde 
afDl aaatta yapılacak art.ırma da 
en çok artırana ihale olwıurancak 
•hf late1eııtu atacqı nıçlwu cft• 
diler alacaklıların o ıa;rt menkul 
ile temin edilllllf alacakları mecmu
undmı fulaya ııçıkmak -'11• en p 
artırana ihale ecU8r bOJl• lııtr Jleclil 
eldeedllmeue ihale J&Pll•as n 
•bf bedeli dtlfl'. 
.. OIJft -nı ...... Jllllt 

ohuwı ldıme ve ya verilen hafta 
mtıhlet lçlnde parayı vermezse llıale 

kararı teııh olunarak kendiainden 
evTel en yQksek teklifte bulunan 
kimM arııetmif olduğu bedelle alma
la razı olmu veya bulunmazsa he
men on bet (llD mdddetle artırmaya 
çıkanlıp en çok artırana ihale edilir 
iki ihale aruındaki fark ve geçen 
l(bler lçlıı ybcle beflen heup olu
aıaeak faiz ve diler zararlar ayrıca 
htıkme hacet kaJmabımı memurlye
timizoe alıcıdan tahlil olunur • 188 
ifbu rayri menkulün yukarda -gös 
terilen 5-4-937 tarihinde Trabzon 
ic~a memurlutu odasında iıbu ilin 
ve rösterilen arbrma ıartnamesi 

daireaindeaab lacatı ilan olunur. 

ilôn 
Trabzon Tapu mQd 
Şarkan tarn l am 

mut oalu HOseyi 
len Irmak cen 
tfutell• Fındıklığı 
FınclltlıJC dOdm (3 

ğlloden: 

ben kal 
ı Şima 

al Oğlu 
mahdut 

HQdudo yukarda yazılı bir 
~ Yomtaaın otun 814 
tu11r •• '8 •e uumaralı Tapu 
MDtdl maoeblnoe kalmak otlu 
111111 .... IUa ............ 

etmiş ve ve!utına k d r b 
Yakup vefutından 
vereseler tarafınd n 
edile kelmekde old 
mezknr Fındıklığıo 

hııkkl karar y 
lanmasını talep c 
mezkllr gayrı m 

bir ll'ık iddlasınd ı 

varsa on beş gnn 
ral.ı mUslJetelerfü 
dairesine ve ynhut 
tarlhlna mDsıdlf pa 
uat 13 de mıha i ne 
tapu memuruna mu 
JDeı.rt .uau olu.nur. 
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i 1 an 
Trabzon icra memurlu~undan: 
'fOrkiye iş bankasıJa olrn 

borçdan dolayı haciz edilerek 
S!lhŞı mukarrer bulunan ve nç 
yeminli ehli vukuf tarafından 
taınamıne 3750 lira kıymet tak· 
_ir edilen ve hudutları dosya 
meyanında mevcut şartname ve 
tapu kaydlnde yazılan Trabıo
nun tekke mahallesinde hain 
tapunun mayıs 927 tarih ve 59 
numrosunda kayıdlı ve bodrum 
katında bir mubak ve çamaşır
Jtk, birinci katta bir sofa, lki 
uda, ikinci k.atta üç oda bir kO· 
rirtor ve bir hala, uçunca katta 
ik.i oda bir balkon, hımam ve 
halayı mllştemil kargir hane ve 
'>OO lira muhammen kıymetli 

ve Trabzooun lsk.enderpaşa mı 
halleslnde kAin ve tapunun 60 

numarasında kayıtlı olan ve Ust 
katta harap iki oda ve altkntta 
keza kabili mesken olmıyacak 
derecede hsrap Uç dtlkkılnı mi'ı~ 
temel harap bir hane. 

Ve 3000 lira kıymelinde bu
llman ve Trabzonun hkander 
paşa malıallesinde kain oltm 
ve tapunun 61 nunnrasıncta ka
yıtlı bulunan ve fevkani Uç oda 
bir sofa ve tahtaui üç oda bir 
mutbak ve ituliada çamaşırlık 
ve altkatta avlu ve çeşme ve 
cadde Uzerlnde bir bap mağaza-
yı müştemil kısmen kılrgir kb
men ahşap bir bap hane ve 200 
lira kıymetinde ve aynı mahalle 
de kain ve tapunun ayni tıırih 

ve 62 numarasında kayıdlı ve 
ustkatında küçük odayı woşte-
mel blr bap dükan. 

Ve 2250 lira muhammen kıy 
metli ve Trabzonua çarşu m -
hallesinde kain ve tapunun ma
yıs 927 tarih ve 54 numar .... ında 

ZAFER vedaima PH 
21-12-936 da 

Ankara Halk Partisi Genel 
Sekreterliği tarafından tertip 
edilip, muhtelif resmi devaire 
ın n sup fenni bir heyet 
huzurunda yapılan müsabakada 

PHI LCO 
Radyoları 12 rakip marka 

1 arasında Birinciliği kazandı. 
R a k ip markaların daha 

ucuz fiyatlara teklif etmelerine 

rağmen P H 1 l C Q nun 

pek yüksek EV S AF 1 nazarı 

itibara alınarak IPhö . . 
sıparış 

/ YEN/YOL} 

kayıdh bodrum katında bir ça- lu l-anun alık5mına levfil.. n geri 
m şırlık bi inci katta iki od.ı bı nkılır. 
bir mtbnk bir balkon ve Lıir S tı~ peşindir. Arlırm ı ı
hllla ikinci katta Uç oda bir - r k el nek isteyenlcrın kı meti 
fa ir balkonu mUştemel lJlr mu ıomın nenin yüui yedıbuçu u 
baı hanenin tnmamları açık r. nisbetinde pey akç i veyn milli 
tır ıaya çıkarılmış olduğundan bir bank nın tcminnl makbunırıu 
5 l 337 t rilıiae müt dif Pazarte i h. \l bd 1013 1 ı ıınclı. H .ı rı 
gU U ıı t Hl 13 şe kadar icra 
dui.·e iade bil'iaci arltırnı 1 rı 
yr. tlııcnktır. 

Artırma b e <l e 1 i k ı y m c t ı 
m ıımm nenin yüzde 75 .nı Lul-
th takd'rde muşterisi u 
b;~a ~ıl:ıc khr. Aksi takdiı de en n 

Sag/a ~ 

Pazarlıkla icar 
arttırması 

Vilayet daimi encümeninden : 
Hususi muhasebenin Muhittin mahallesi yeni 

sokaktaki 37 No. lu mağazasının bedeli sabıkı 
olan 60 liradan bir yıllık kirası pazarlıkla ihale 
edilmek üzere bir ay müddetle arttırmaya ko
nul111 uştur. 20-3-937 tarihinde saat 11 de vila
yet makamında toplanacak olan encümende 

• tı anın taahhüdü baki knlmDk 
uze ' a tırma onbcş gün ır. 1

_ ihalesi Y.apılacaktır. Muvakkat teminatı 450 ku-
le tem ıt edil ·cek ve on b ~ ncı 

günü ~~0-4-937 Salı g.in"i Saat 
13-15 de daırede yapıl c 

Q nun dur 

ya verildi. 

ı,. o de 
1 
ruştur. isteklilerin vilayet daimi encümenine 

k lırlar. 1 baş vurmaları. 
rusu ----·---·--------------

cıız.J olu· İ.C)eıılcr 5-3-937 tarilıinden itiba 1 şartnamesi ile 933-148 No. dosya-
ren lıerkes·n görebilmesı için dai- ya muracaatla mevcut vesaiki gö

m l mat almak is- • rede nçık bulondurulacak artırma rebilmeleri ilan olunur. 

ıa lara 
z 

~ n n~ Radyosu 
eı~ IQJ ile hiç bir 

ra mukayese edilemez 
Zira: SCHAUB radyosu asrımızın bir harikasıdır. 

Satışta büyük kolayhk 
TRA BZON: Abdullah Sezgin . 

e s e s ı 

AKKI ATMACA 

VENDVO 
• •• e ızg z 

•• u 

En güzel harflerle en z rif kar v·zi 

Hariçten verilecek sipa 
hazırla 

Köy bütçeleri,s dı 
( Yeniyol) 

Uzunsokak : Polis karako u bitiş'ğin e 

Kunduracılarda No. 84 

1 1 

1 AASD 
ette her 

r ve 
• 

o matbaasında yapıhr. 

ir şekilde vaktinde 

ı en u c uz f ia t 1 a 

• 
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