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Çarşamba . Cumaertesi günleri çıkar · TRABZON \... 15 inc.i gıl J 

B. M. Mecı·isind 
Muhtelif vekaletler bütçeleri 

müzakere ve kabul edildi. 
Jandarma ve Emniyet memurlar1mızın mesai ve 

hizmetleri takdirle karşılandı . . 
Aatra 24 ( A. A. ) -
Bı1tt •filet meclisi bu· 

ltlakı toplaabaada ..U1e, dB· 
llal U•DmfJe tıpa Ye tada1to 
Ua. 114. gUllrtlk •• iablaarlar 
•ebleu daJılllfe •ek41etl .. t
baat Uaum. Md. emniyet itleri 
JQürma genel kam.aadanbll 
llbhat •• lçdmıl moaveaet 
vetaıeu adllJ• .etaıeu btıtte
lerıaı atızatere ve kabul et· 
laltUı. AdU1e dahlllJe ve ııbhıt 

veUletl bDt99lerhıi• mnzıkere
alade muhtelif hatipler ıözılarık 
atası matalaa •• temenallerde 
bulu••uılar dıhilf1a vekUI 
ŞDkrU K111a Adliye vekili ŞllkrQ 
.S.raçotlu 11bblye veklll Dr. 
Hulusi ceYıp vermişler ve bu 
atıaa11betle nkAletlerlnl al&
tader edın işler üzerinde umu
lll lzıhıt vermitlercllr. 

Jandırmı ve emniyet ••· 
•urlırımızın 'bQyOk bir feragırtla 

memleket emal1et Ye ısay)fım 
temin JOlunda 1arfettiklert de- \ 
ğerll meaal meclllloln bugtınkD 
toplaatıııadı hatipler tarafmdan 
şQkranlı taydeclllmiı ve dahiliye 
vektll verdftl cenptı demiştlrkl 1 
bQzOk millet ... ecllılnde vaki 
olan bu be1anat kendileri için 
yııtset bir iftihar veslleıl .,1 
gDzel ga1retlerlnla yQkaek ltlr 
mQt8fatı olarak kalacaktır. 

Gürecçilerimiz Çeklerle Almanlar KAMUT AYDA 
., müzakerede 

gidiyor Pr•g 24 <A.A.> - çık ha- Yeni bu··tçenı·n 
kQmetllı Alman ekılliyetl mQ-

Karadeniz gurup merkezi me111ll Healayn arrsındı ıo M k 
Olaa Bamıuadı yapılteak JHI rDımeler batlı•ıttır. Üze eresin ijj 
bolge anmdatl gtıreş mGu-
bataJanaa lşttrat edecek oıaıı Çin - Japon Başlandı .. 
llrlt tatımıms 1ana ıftref Hankeo 24 (A.A.) - J•poa 
•Jw Necmlatl ıpor tultlbb- taarrllıu ÇlnlUerla mukavem• Maliye vekilimiz 
dea s., 111 .. m r1JaHtla4e :ti• taroılqaakta denm •t· izahat verdı". 
hareket et111orlar. · •ektedir. 

U L k An/car• 23 ( A.A.) - B•· 
Gldea ııreşçllert.ız; zamtşar güle il. Mecliıi ,.,a. 1118 
Trabsoaıpordan 56 tlloa B .. 1 gılı iiitpıi•i td•alc•r••• 

llıhmet Sallb, 61 klleda sa. OQUŞmaSI • 6tışla11tııt,,. Ba t11dntı••i•tle 
ıe1maa, 12 tnoa Abclu1La11. R L 
Nec•latl ıpor taldbladen 65 e111"'•• 22 ( A. A. ) - Mtılige Velclli w,diji i•tılaatta 
kll<>da Arif, 79 kllOda ZIJL Çinliler Saoou11 iıı•l •· ndztılure etlilmelcte •ltın ı 
Baaıaa ıarabuU. auvaffatl- tlilJiğin• tlcir ]•po• lıch- •üt9enin t•f• ''"'" 6dt~
Jıt buaıa gQrefÇiler TGrtlJe ,;,.; gal1U1lamalct11 •• ıelırba lerl•• n•••r•11 f •rlıını i•tılı 
blıl•clllklerlae ittırat etmek Çi11 lcıt••tı elinJ. lnılantlıı- etÜr•lı lnitl11 tlij•I cııml..
l1ere s. .. uDdaa Aatarara ;ana l••r ttmdleıllrler. rig•I 6iit9el•rl ıi6i denle 
lıueket edfflklenHr. Ha1111111tltı lugtıi tI.mir gol• •l•11 6a iitçetlelci f ••ltı t•la 

GQreeçUere haJVlı JOlcu· 111ı11t•lctıı1'11J•f•ponlar le11ı· •i••tı11 maltt•li/ iıl•r• i1t/cz. 
l11klaı •• aunffakiJeUer t• /on ilerl•••i• pılıım•lcta· ıamını ltagtlıt111tı •• vcri
lll•UI e1l•rll. Jıtlar. tl•tt• ıörilaa i•lciıtıfı .,.. 
._ ____ ..,; ___ =-ıı __ ..., _ _. _______ aı latnaııtır. 

(!örüşler. Duyuşlar 

Hatay davamızın 
neticesini bekliyoruz ... 

Mlab .uıı,ı tabakkak ettiren AtıtOrk, kırşıııada bir detti, 
lattaa ı1ıa1a yaftb. Hata71, mllll uva J•P•• AtatDrk, kıq111adı 
Fraııa hllkGaetbal buldu • , Ba toı ,., .. llecek, b11 dava 
rırareoetur. 

Mllatı mllllJI tok ellm prılt ltlade tahakkuk ettiren Atıtlrk, 
Batar davamw da elbette J1lrGtıcektir. Franıız tnıtnrn edebi1ıtı Cldl•• daTrlılde o.maahlıta bakim. olm•I• yoz tutmuıt& B• 
klltlrle o deYINe FıauaJI lua•IJetcl, hlrrl1etçl tanı1ordwık. 
Anwaaaı bDrtık bir harp, mnauebat, temı1, bize dlDJ• mWet
lerlala klltOr, tantter. ml,.r yeulreml fOk etrıflı otretU, ••· 
latb, hepalal oldup gl-l ıonla, tanıdık .•. 

Atattlrk o.maebbttaa ltlzl kuıtanp TOrtıııe, TQrk knıtornııe 
g6t1lrdqll, ka"f11ftardup -bu ••ut •• mllllakll devirde Fra••· 
aıa 1abıacılara brtı netadaı lauai7etıls, ••kıdır bOrr11eta1s 
bir bratter ta11dıtıııı çot daha IJI •nlamıı, Batı1 dav11lle çot 
daha IJl ita nmuıtecl Fraam bQktımetlıll klYramıı bul111101oruzr 

ButeDn davama Hataydu. Hıta1ı• TOrt oıuıu, hor, aOltakıl 
~lr Tlrk dl1an olmuı danııdır. Bunu Frua çok IJI bilerek 
batar edl1or. 

Sös altın /,•tipl•rtl• 'ıit
f•ni• /er•lı •erici •uigıti11i 
ılıırrı111•na wı•m•anig•tle 
luırıılamıılar o• la•ı tema
nilerth 6ulan.auıltırJ.,. 

İki ihtiyat kolordu 
silah altına 
çağrddı. 

Ankara - Bu gQa muhtelif 
menbılardıa alınan bı'berler 
~man1a Çekosl1Vat11 mtıaa
sebatanıa prgla bir S1fhı11 gir 
mette oldupnu blldlraektedir 

Almanya ÇetoslnakJı budu 
duoda bam Almaa kıtal1rın ha
rekatı endişe •yaadmr mıbiy• t 
te gOrQlmektetllr. bu busuıta 
Çekleri• iki ihtiyat kolordusu 
ıUah altını çatrılmııtır, lnailte 
re bQkQmetl Berlhıtlea izahat 
lıtemettedlr. 

Atatürk , Hatay Heyeti 
Ankara 23 ( A.A.j - Attıtürlcü• ıı/Juıtı luılclcınd• ~·· 

karılan menfi işarlarda11 müteessir ol11n H•t•ı lulllcı 
namına hir heget ita/le p•rti•i b•şlctı111 Abdalıtııd Attıı11• 
rigos ti •ltında MersinJı hüıülc. Şefimize lıid1Tini w ttısim
lerini arzetmelc arzasanu izhar •tmiılerJir. 

Hükumet intihabntın devam ettiii ba ••n~Jtı otısi/eleri 
bcıından ayrılmamaları daha muvo/ılc olactıjını ot siı•· 
ret arsalarına saik olan sthebin Atatürlcı •rzıtliltlijl11i 
t1e bu hisıigata Büyük Önderin çok müteh1111iı olılukltırı111 
tebliğ etmiştir. 

HATAYADOÖRU 
--- Hepimizin türkümllz -

Bir ıtı,ıangıcı sona erdirmek için, 
Yahut; 

Bir ıonu başı getirmek için 
Yola çıkac•A'I• ; 

HATAY yoluna •• 
Aylardanberfdir· haaretlnl taıı1orum 
OöalQmde bu 10Iculup11 bea •• 
HA TAY kırk asırhk kardeşim benim ; 
~~·~~·? ıflıyanım, ab eclenla •• 

0Duıa ellal 11tacaıua 
Ve ıuecetı• .tolmıa .. 

Sökmek lıttyorlu neden, 
GOnlQmtlea 

Onun derin sevgisini ı 
Ben taeıyorum; 

Onıuz •aaıl 71111orum, 
DDnyıdı diye ... 

Fakat uyanımı1aoatım artık; 
Bıçak kemlte daJIDIJOr ; 
Deıtlu içim 1ıaı1or, içim JUUJOI •• 
Goılerfml kaa bnrn11cek nerde1n ı . 
Bir gQa ıli• kın edene, 

KAN, 
Suça beade tl•tll ıora10r aUıu .• 
Hakkı• kUYYetll d11e r•Pmadua bu• 

Yıpbrıcatı.r ••? 
Doıtlu J•Pbnna1111 

Bu ~ .. u ıallı dalerlal 
Zeblr etae1ıa ltla, 

Ve k•dlafs9 .•• 
Yapma1ıa dostlar, rıpmaJlll, 

Kea•lalll kaptırmaJm, 

Bekll1oraz tetttte ı 
Saptama,....: 

Ar-ııtla ATAT0RK'DI, 
Aalaa gibi mllyoalar, 

Mllyoalarca 11laalu •• 
O. c JDrQyOn 1 • dedikte ; 

Durmaz, 
Darma111, durmauıaıı •• 

.... 

Bil, 
Kanı pblınıaca dımannda TORK'b •• , 

Bııladık •• bir tere, •011me1t. , 
Banu aalayuı ae var : 

Bizim lota baıtallır ıonlır , . 
Çoluk, çocuk ; genç, ibtl7ar, heplllll. 
Hı7kır .. k avaı ••H : 

• Et tıraaktıa a7rıllla1 r • 
Blı dOaml111etlı , 

Hatlı,.. çQakQ ; 
AJık 41remeJinlı • 

Hık11uınıı ... 
Bırıtıa dostlar, etm•JI•, 

Etml7ellm, 
Hık medıaıaa gltml1ellm, 

HATAYf Kın ıtmlrıllm .•• 

Sen TOrk'Da Akdeıafıde kırk ıaırlıt tıuaın •.. 
HATAY ıevglll HATAY Jftreklerde llSll14 
Fıtat kurtanlacıkııa, tartarılıcakna , • . · · 

H. Tuncay 

Jeap lderle bu daYaJI dahi çok bQJQltebfllrlz. SlrlJI dıhl 
lıantere parrab1acat bir kllıo olıblllr ı 

Ulu Ôader, ,ace bqbut. bllra•aa kumııdın Atıtlrk, •il· 
1ıtler ceml1•Uacl• ve Ankırab yeriJea kararların tatblklal bek
llıor Ye bJ1. btıtla TQrklJe. bOtG• aeTcudl11Uerlllille Atamuıa 
erkauda utlceJI 101Uı1or Ye lpreU.I betll1oruz ı 

Yugoslav 
harbiye nazın 
lımlr 24 (AA.) - Şehri· 

alzde bulu•aıı YufOllaYya bar~ 
biye namı aaııtıl~ ma ...... tı 
ınlliftlr, 

500,000 Japon askeri 
600 tayyare ve 700 
tankla taarruza geçiyor 

H•nlcıo 23 ( A. 4.) - Tsınfu lıattı üzeri11tle lt•relc4tt• 
6al•nan Japon oria.sa 6eıgiiz6in lciıi•• 16ldi etlilmiı ol
tlağ• lı•lde ttıorruıa gıçmiı 6ulanugor. Ba *•ftlettari 600 
taggare ve 700 tenle müzalıeret ıtmelcteJir. 

Cevdet Alap 
Çin tılcıncıları ıimolt Çintle }•pon oraları ı•rl•lntlı 

lıüce11tl•rı11• tlı••m ıt1111ldıt/i1, 



ıs)ı., .. JJ8 Yınigol 

Başvekilimizin Atina ve Lehistan Çekler-

B 
. . den izahat 

elgrat zı aretlen istiyor! 
Balkan ve saadababat pa tları , Vuıo•fA.AJ - Polong 

luilcumeli Pı•ıülci sı/irlai 

Mısır kralının Türkiyeyi ziyareti Polorıı• ,. •• ,,, iog••• 

Ha ayda 
Tlrkler aleyhine 

hareketler 
A11faiı• 22 ( A. A. )
RılaenW* tacil lıl•rl 

IU, ilr ulllı ıNıu....Jı. 
ı.ı;,. J.ııAhrat --'ılı 1>1 ... 
tdtı.laal•tl. 611 ,._ Türlt
lul lıull llüro,.. ,,, .. ,. 
te11 maılmılctelir. 

u pıkta ı ı ı paktın reJI· ı•pıl• ş ol•11 ••art ltare-
10 ıl karıkterlol ı ıaı ed oetl lcett111 tl•ltqı çele lmlcfı,,... 
lçla buadan nzg llmlttlr ııuo tinflı ialıat •lmegc mımar 
Mas r bu pakt at dlerl den olap etmiıtir. 
da blrblrlf mu t rek badut 
ı.n bulanan ôo 1a d vl tleri· 
alnl hlçblıl IJle h mb d t de· 
ilidir Ye Af lk da ba oayor • 

Çek ihtiyatları 
silôh ba al 

lstanbul Elektrik ıirketi 
satm alındı 

ROştO 'Ar sın Kah de Kral 
FarulL'u 1'flrklyeye d vet ettlll 
ba .... etın t bul olunduğu, 

6allmbdetl 'I içinde ta
tOrknn lstanbuAd ita u d ıu 
mada bu ziyareti vutu11 b k· 
lendtet, Kral Faru un da i1l •· 
••lf• Yapıav1a Kralı Alexan· 
eler Ye ubık la Is kraJı Edo 
Grd ıtbl ıaf n reıml meıaslmle 
kabul edlleceıı, bu kabil gayri· 
re :al •~1arellerlo pılltlk. kıy
metlola meraahala pynreaml 
olmal1le detlımtyecell, nitekim 

clabad petb at 1 ıeoea kralJarıa lstanbultt 
dealJof: •rat. lly reUerlnde hıklarıod kl me

raalmlD ı s111l olın111Da r l••D 
'fe belki ~ mabu böyle lıuaaıl 
mahlJett. oldutu lçla ll11sal 
mtıU1ebeUer nz rllld• gealt 
pntş mikyasta mftlbet te1 er 
fauıole gettrdlit yızalı1or. 

tfirar titnlli olaa Tür/dg• 
Aakü.metina 6a na.it ••rJı 
'-l•,.,,..1111111111 tloloıı lnıll· 
tır• laiilcilmdinln lı•rılcni 
J.JJtlir ıiilmelctı v• 6a mıı 
•f f•ldıetli lllilzalc.raıi11 Tı 
ilge il• JnılltıTt aresı11tl•ltl 
•ıl 11tt1Ja.e8eti l•lvlg• -*· 
a;lllhl 111uluılclıelc •lajanır 
10•11111/cl•tlır. 

ler Cemiyeti Sünnf. 
vaziyeti 

c ... , .. 2J (. J n wı üarlnd sanıaı 
Tdrlım .,,.r.s1nl'. h IMr•r 11t11btı'11l• topl•n•• 
.ul.tl•r cımi.ldl lconagi "••ilesi H•tag ınl•rn•sı•n•l 
l,,titllni t•rafıntllln alın_,a warı naluıtmiı t1• Tirlciı• 
,..... ı/ıl olUelc Alt'" nnuü Turlcun tllıer ldr 
,._ hıt Udtıl•• ,.sıbnıı•mlını lc•r•r 

Amr• 23 (AA) - /s
, ... ,,., EJ.tlrilc Şlr,.,lnln 

.. ,,,. .1,,.,..11_ •it 111ah-Pr•i 22 (AA.) - Çılc 
•jlUllı milli mitle/•• ,..... 
rı11ın g•nl •illlıların /uJbı. 
nıl .. ını, lali• için 6ir 11-

111/ ilıtlgot ve gaftlımcı ilıti
ı•t1'rı sildla .llın• pjırmıı 
eli•I•• f llılirmt1fctetllr. 

wlaill 6Vü No/m V~ 
Ali ç.ı;nı.,. ile ıi'lii 
___ ,.._ :8111.a.. ,,,,. 
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15 
:70 
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50 
21 
81 
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s.,,,. 
hir tiyatrosu 

Anadolu turne 
sine çıkıyor .. 
Ananı 22' { A A, ) 
AıaiaN ,.Jair tlf.ıtoS1J11 n 

AMtlolu iflntle ••ptı iı bir 
"""'.,...,,.. •ullİlf olJu 
,.,_,lluin •' •dlulerinı 
6Ömt JMrll J-..,.6ul ıJıi 
ligatr...,..ıula memlelc 
ıp,.• 6ir tamegt pbtaıı• 
fMflll/ılc 6Örlllİİllir. Jl len 
illllbr_,. 6.Ja..,. l•tanlml 

ıip,,.. ,....tlc•Tfar 
ilci ffl'•P allnu ıalcınılı 
•• ,fı/caca/c 
Z.rdu. 

P. n( lıu lıet: ilci tıg 
.....,. lllfllll•ut lşintle sılc 
•it "" ili'• ııbnlma• na 
.,,,,. Wf:'lllMr9'-.:.ı 



Mezarlıkların icar art1rması 
BELEDİYE RIY ASETINDEN : 

BeletliB•Y• tlevr•tlile11111Uarlıkl•rll•11 KatJakm•gtlıınJa, 
tebltirla«u citJarıntla lalan•n mnarlılc ars•sı t11rla ıelc
linde lr•ll•nılmaaı için 6iı senelilc leerı 011 ıetli fİi" mitl 
detle a,ılc ,.,.,,,,,,.,,. lıenuJ,,,.,tar. 

Arlırm• 31-5-138 .. ı, ı•na saat e11 iörtt• icr• Ni 
lıceğintlen tallp'eri11 aıni 1•11 t1• saetla ••cü•en• 111rıra-
c•atları ilan ola11ru. J - " 

Tütün ve eşya kayık ve hamaliye 
işleri eksiltmesi 

Akçaabat lnhiurlar MldtlrlOtanllen : 
1-d-138 ı•11aıM111 31-5 131 ıa•• alqamı11a 

... , mifliirlül•--· ,,... .. mlliirlıii•lfliiz• 
'8leoe/c ıapralı litlıl, --ı lüti• ••'•l•j IH1a•ı•ı 
• .,,.,.,, •ıı•l•rı• bgılı •• /uı1Mli!1• iıleri 15-5 938de 
29-5-938 ,.,,,.,.. /teikr enl.ı tin miJtltletle 
.,,, •ırı ep/c .1ı.uı .. ,. pbrılmııtır. 

Yılligol Sayfa 9 

No. ıu ., 
27 
25 
39 

149 
15,3 
200 

2 
40 
38 
~4 
42 
39,38 
00 
21 

Klrahk kahve, otel, mağaza arttırması 
lhtleli •lılcı 

lir• K•r•ı 

11 
45 
'15 
55 
45 
'15 
45 
36 

221 
1630 
300 

1000 
l/S 
45 

1S2 

Mnlıii 

Yenic••a 
M•laittin gılli solcalc 

• • • 
• • • 

Uzu11soblı 

• 
• 

Tazla çeı•• 
Seliıaıt •teli •ltınıla 
Sellmet lteli 
Selam~t oteli allı•lllı . . . ,.,,,,. 

Nı"'i 

• 
• 

ülc/uJa 

.. 
olel 

Çalcarçagır k•1111alclı tatltı, otlalı, ifterllilc plılılı 
• • • • • 
• • • • • ••••• 

Vilayet Daimi Encümeninden : 

ıen•lili 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J , 
3 
3 
3 
J 
J 

Huıul M•u116elli• •alı ol11n gıılcarılllı ı••ılı 11111i•••· •t•I. luıla11J.aiu oı ara· 
•ılar lcarıı'ı•tl• ı••ılı mt"1ıt "' s•6ilc 6etlell•rile /ciraZ.n ertfır .. ,• ,,luınl•ftır. 
1-6 931 t•rilılne çatan ıar,.m6tı 1i111i ıaat 15 iı olltJıd .U.•ıllÖ toplueeai elen 
tlaimt •n•imena llaal•l•ri ıapıl11ca/ctır. lstelclilerin ıiH• •"" HflSlc ,,.HÜ•f iMii· 
mııleTile encümene 111urocaat/11rı J ...,-f 4 

ş.,,,.. .. ,; ıör,./c lıtlımlır mütltleti ı•rfı•bı 
Tra6aon fMıılıalliill•lil• • .U'1irigıtimi•ı mıır•c••t 
ede6ilirler. /delclllerl• ıh'• ge'16ıı,ulı l••i11at alcpie· 
rllı h.,lc ,cJuiltmal ifira 30--5-938 gi11ii saat on• "' --.u,. JuiltllNll lfl• • ..,,, 0116ııt• müdüriıeti· r ......... % mı •••••••• ·-·· • 5 ........ 3 o ···~ 

.·a,.;p!.1r~-~· tl/la -r;~~c=-~rttırması J-

4 1 H a r ı k a 
Villyet Daimi EacOmeniaden.: 1 c R o s L E v Aq.aNı iaaının Dürliıaar m•lı•lleıinde Hususı 

-,,,,,.,,,elJenin ,,.ı, ol.n bir 6rıpılc tl611arnlak tarlasının 1 
•6ilc ietır Hali ol•• °" Ura i•ırinan 16 ıün müddetle 
.,,,,,.. ~,,.,,,,,, ~•"' teminat• 15 1c.,a,,,,,. 1938 model Radyosu 
i.2.iSrJ,._'fatltalli• ,.,,.,. ş.,,.~i. ıünü saat 15 dı vifa . 
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~~,.,..~· ...... ~----.!.4 .::..!.4 -1 ! Akümülatörle işler. 110 veya 220 
.~\*~0'4-::zak - 1--iltmesi 
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11 Volt ceryanla çahşır. ~~ Sabş yeri : 
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X....tebr -= Tostebr ıoo = ~ =- 200 llaUıOll 200 
Plılao ... ıoo 
ŞelıılJe 150 
Bit 20000 
.... 400 
Seble 8000 
zaına rata ı'°oo 
Ua 2& == ıo ııoıoa tuuı,ua 100 
<N8a ilOOOO 
il••• ,kOatrll '° toa n.a ..a. 5' teaete 
ı;;.t•· 100 adet 
ita= 300 ... 
Y1111arta 2000 ,, 
Çm .... tlftll 600 ,, 

Villyet Daimi EncOmeııinden : 
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280 
88 
3,S 
2 
2,5 
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J&..a .............. pbM1 eb11 Y8 •lkW· 
IUJıe ~ aau•- tıiiieljtıl ,... tıuk YI saire 
it ala ....._ atik .uu-... tddlauftu. 1·6 988 tarlbtaı 
tttu fUll•bl glatl -t ti de Yllayıt •akamıad• toplaullk 
Olia dllat ~ 11111111 1ı)llhakbr. lslekllleıla JDHe 

..... •Yakbt t•l•ıUaıll• ....... .,,. ... u.n. 3-.ıf 

JQı ta ........ 
başlayo 
Ptvftt~ 

MDdlr .... : Er..,,,,..• Tl'Jl6d• itil· 
b...,,,,. ıePılM :-tllJ•I 

ı--------------------• dcrdurl la.rlı t•tiıl•r•lc 

Kayık ve hammaliye işleri 
ebiltın• ilanı 

inhisarlar Başmod8rlOA11oden: 
Palallaa11• iıeldu1llır lwaı.. 1 j38 _,, gılı lfi11J. 

ı•l«•lı olpı 700 I•• ,...,. lc.,ılı •• ,,...,,.,,,,,. tılm 
1.s-s. 938 ,.. .. -. itiw•• .,.1c -.11,,,..,. pbrıı..,,,, 
1•rl•111•1I 16nMi w P•I •ir1Mlc lstqealerla ı••• 1 ..S 
fii•Mlll•tle u.lal• •• IÜIUJ ola 30 5-938 ,. .. r1u1 
fİİlliıt• lca6r ~ ln/ılqrlar ıaUarl•iü• v•ı• 
Baı•ü•rldlı mq ,.-.1a. miir•CMllıın il• elıuaıu. 1 - 2 

Belediye Bahçesinin artırması 
Blediye eaetbleninden: 
••l••ı• Bu~ Y.,il ,a,ı ttua/ıadalci ,1,,,.1 lcıı· 

1111aın 6ir ıaelilı karı ow/t& giin .atlütl• •pi artır-

.. ,. 1c...,,,,.,,,,.,. ,.,,....,,. lcıııaetl 600 '''•"'· 
lde/cuı.;,. __ .._, ,_, .. , llUIÜUlaıile •ı•l ı•• 

.,. ,..,,, Alleüi ... ..,acutları 11411 oliiwır. 1 - 4 

Bahçe ve bofe icar artırması 
Belediye Eocı.-eainden: 

Maialatı '"'.,'""- ıMI tu{ı eılile11 6alıce •• 6üfenla 
Mr, ,.,..ıUı lt:M .,,,,,,,.. 31-S-9J8 larilıin• iatltır •n ı•• 
,,.,,.,,. •••lıl•ıtır. 

r.1111rwi• •p/ , ... fenalUllaril. 6irllld• &c-. • ..,...,,.,. ""' .,..,, 

etobiı ., bınıo• ,.,.ı.ı.,ı 
• ....,.., IMi/alJ1in '1;.r lı• 
llbnwll•t'eld ,,.,,,,.,..,.,, 
.,.,,.. 1.11.1 '3&arilıinu 
ppıl1111f '1lfİft .... ılU 
.s•• 22 .s .. 1918 --~ "*'••• 1c.11trı&t.ı · •• 
,. t.rtlat• '''"""" ,.,.,. 1•11• 19 Tı111m•• 1 l'J'1 teri· 
/ılnJı l•l6li edilmfl elan 
g•• t.rifeılllba Ntlli/cl•• 
l•ıllıntıe•lcdıı • s.,,. ""'"- 114 •1-r· 

Kiralık hane 
Tdoüe• ~h, ,..,_. 

...... w üilı '8tl ... 
ilci ,.,,, .. ..,, .,, ,.,,., 

•*'•' ,,,, -... ic•• 
wrllece/ctir. 1'11liplerM ie-
m/c eamii 111ii••zilllM ,.. •• 
caatl•rı • 
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ilan 
SQrmeae sulh hukuk malı 

kem11ind ıo : 
Sllrmenonin yuk: ri kur'anıt 

köytloden molla ömer oğulla 
rınllaa ömer kızı mevlUdeni, 
ayni köyden molla ömer oıtul 
lınadın omer kızı guh~üm ve 
molla ömer o~lu yusuf evlarl 
ları t t>hret ve ali ve zavli kö 
yQndeo emirze oğlu hıımdi kız 
şQkriye ve molla ömer nğln 
ıGleyman kızı tatma ve alios 
ma.11 karısı gobom ile şayir.'l 
mn,terek bulundukları kumııııt 
kOJDnde tarafları ş::rkan hoc 
Oğlu mehmet tarlası şiı:rulen 

iLAN 
Trabzo ı muhakeme 

tıı btıtlnden : 
baıkl-

\ k arlır'lı il · pa~aya çev • 
r ı~c c k ..,u~.uu n w n ne olduğu: 

İske derp ş mah:ılleslade 

sae ve sol tnrtıfl rı s'hibi mUlk. 
arkan knle c ph i tariki am 
he mahdut. 

Gayri m ık ılti ı bulu dugn mevki 
mh:ıallesi sokağı ııtımarası: 

Tapunun tPşriııi evvel 936 
tarih ve 88 No. sında· kayıtlı 
ta\an kısmı obş p dıvar ve dr1· 
şeme kısmı taş ve kepenkler 

tnkdir oiunan kıymet : 

Yeni gol Sayf tı :J 

Q..ı<xP~<xP<xP 

~ ILtüıl!<~ 
~ I stanbul f ia.tına. satış 

Rubu asırdan beri Lüks ve Ucuzlntu ile şöhretşıar 

Andelib Manifatura Mağazası 
• Bu kerre llvrupadan getirttiği tuhafıye Ye manifatura eşyasını 

dllner o~lu mehmet tarlası 
garben osman çebl oğlu burşut 
tarlaslle cenOben melımet t:ırla 
siyle mahdut tapunun teşrini 
evvel 937 tar ih ve 24 numara
ııntta ve muhammen sekiz yti~ 
elll Ura kıym~tli tarlanın şuyl' 11 

lzale1lne karar veril miş oldu. 
tundan artırmayı ~ ıkarılmıştı 

d~ :ni ·den mamul bir bap m11ğızı ~ 

600 Ura 
Aı tırmıınm yapıacnğı yer,glin,eaat: 

'frabzoıı mub:ıkim başkita- ~ 
b 'l odasıad ı 25 6 938 tarihine 
raslayan cumartesi gUall snnt 
10 den 12 ye kadı~ 

1· l~bu goyriınenkulOn ı:ırtırma ~ 
Şnrtnamel'lı 2G 5 938 tarihinden ili· 

)an.n 9J8-23fi No. ilo trab;;on muhukome 
br,,kitabeti mnnyrı::n numarasında 
herkesin glirelıilmcsı için açıktır 
İlll.nda yazılı olaıılardıuı fazla roa- ~ 
lQnıat almak isteyenler, i~bu şart 

lstanbul fiatına satmaktadır. 
Bu itibarla Şark vilayetlerinin artık lstanbula kadar ihtiyari zahmet ve 

masraf etmenize /üzüm kalmamıştır. Teşrif buyuracak halkımızm 
bu hakikatı anlamakda güçlük çekmiyeceği şübhesizdir. 

Her çeşit Lüks ve harciôlem eşya 
Andelib ucuzluk ve Türk Şenpazarı•da bulurlar, 

lstanbulda 1 O liraya satılan mevsimlik. 
Fa:zlaca izahat almak isteyer· ler 
938 • 43 dıJsya num:ırasile mu
racaat •derek şartnameyi gör
meleri ve b"rinci artırma 2J G 
988 pazartesi gUnn sııa t nada 
ınraeae hfıktlmet kona~ıcıd ıı 

•ahkeme kaleminde ıatışa n: e 
•ur samt öıdofın tarafrndan 
Japılacıktır. Talip zuhur etmezsr 
TeJa muhammen kıymetio 
JGzde 1etmfş beşini bulmaz~~ 

artırma oa beş auo dahıı tf'mdit 
edilerek oıı beşiııcl gnnnn ayni 
11atında icra edilec.:-ğf ve o 
zaman en çok artıraDm üze; ine 
ihaleyi katlyeıi icra edi ~ eCP~ia
lleıı bu gayri menkul ler Oze· 
ılJde başkaca hak temin etmek 
lıte7enler yirmi gnn içinde 
evrıkl mDıbitelerile murr c111t 
etmeleri ıkıl halde muracaatları 
kabul edilmlyeeetl ve hariçhm 
artırmayı lttlrak. edenler yüıdo 
Jtdi buçuk oisbetindP pey ver 
mıleıl lazımdır keyfiyet uan 
olunur. 

SQrmene sulh hukuk ha 
kimlJtiadea : 

Araklı köJOnden sofi oğlu 
dlt•r namlı tamtakır •)ğ' u yı sut 
kar111 aakioe ve evladı mustafıt 
•• emine H ali ve resesinden 
klrısı anı ve mıhmut çeLl 
o~lu bıklr ıami tarafındın mnd-
daalıJb ıraklı k üJ J nden sofi 
otlu lllter namla lamhkır oğlu 
hacı mustıfa kızı esma ve rufe 
k.aaı aleyhiae ikame olo~an 

lzıleJI fUJO dansıaırı sonundı: 
Arıklı köyQnde ve bükü 

met clT&rında nl11n 935 tarih 
ve 81 aumarada yirmi lira 
muhammen kıya:ıtli ııuenio 
11ğ hrafı tımtakı :- oğlu temrl 
reisin otulları sol tarafı tam
takır otla ıorba n aliçavuş 
uka tarafı tımttıkır oğullarmın 
celal oaıu.. sattıkları kahve 
1erl OaQ tariki ım ile mahau t 
Ye keza hilkümet civarında 83 
numarada sığ tarafı tamtakır 
otlu temel OnQ tıırikl bas ar-
kaıı ıahlbl senedin beklr sıımiye 
sıtılaa kahve ars ıı sı ı ;e mahdut 
otuı lira muhammen kı7metli 
ar11nııı bilmGzıyt dit satılmaaıııa 
karar nrllmlş olmakla bir ay 
•lddetle mtızayedeye { lltarılıo 
lfbu ııyrl menkuller sulh mah
kemesi &atıf memuru huzu · 
rııada 20-6-938 tu ihiae mnııadtr 
p11arteaf güııü aa:tt dokuzda 
icra edilec0A"ind~n satış gtınüııdo 

artırma bedeli muha mmen kıyme. 

tinin JOzdt yetmiş beşini bulm"idı~ 
takdirde en son artıranın toah
h0dl1 baki kalmak üzere 11rtır-

•anıa on beş gün dıı ba uzalı· 
hrak on bfşlnci g ·ınon ayni 
saıtındı en çok artıran namına 
ihaleyi katiyesl yapılacoğı fp ')tek 
1abibi alacaklılar diğer alAka
llarların bu gıı yrl menkuller 
tızerladeki haklarını •e hususile 
faiz ve masrafa dair olau iddlı
lırıaı evrıki mOsbitele rile bir
likte yirmi gQn lçhlde bildir-
meleri 'fi şartnameyi görmek 
lıte1enler daireye murıcıuı t 
•l•ttlerl a~si takdırde hiç bir 
hak ladiı edllıml7ece~I ııao 
pluıur. 

a.aıneye \"'e u:rn ~::S9 dosya numarası 
aıeınuriyrtiııııze aıuracaat etmelidir 

son moda buluzlar, mağazamızda 6 - 7,5 lira 
arasındadır, Sayın müşterilerimize bir hizmet olmak üzre 

2- Arhrmaya işlı ak iı;in yukarıda 

y::zılı kıymetin yüzde yedibuçuk ~ 
nisbelinde pey ve) a milli lı1r Bakanın 

t.en inat mcktulıu tevdi edilecektir(142 

;{. İpotek sahibi alacaklılarla diğer 1 
si. kdarlnrın ve iı lifak hakkı sahip 
lerının ga.yrimeııkul üzerindeki hakia ~ 
ııııı hususile faiz ve masrafa dair 

Hızırilyaz ve Yaz için 
Bilumum eşy~ getirilmiştir. Bunlardan başkıt beyaz yazlık keten lastik ayakkabılardan 

Karyola ve takımlı.mna kadar her şey sayırı mUşterilerimlzin emirlerine 
amade olduğunu samimi bürmetlerimlzl ıunarak arzederiz 

ol uı iddınlnı mı işbu illl.n tarihinden 
ilı.lbarcıı yirıııı gtin içinde evrakı 
mü~bıtelerile birUkte memuriyetimi 1 

Köylü halkımızın muhtaç olduğu mallarda da 
Ayrıca ikram ve tenzilat yapmakta haz duyarız. 

TRABZON • BALIKPAZARINDA ze bildirmeleri ıcııp eder. aksi hal ~ 
de lıaklurı tapu sicilile ~ablt olma 
dık<:n ı;ulış bedeliu.in paylaşmasından 

harlı; kalırlar. A d ı·b U 1 k r·· k Ş ,ı GMel'ilen günde artırmaya n e 1 CUZ U ur enpOZQrl • • • 
iştirak edenler artırma şartnameaini & .. 
okumu~ ve Hi:ı:unılu maıOmat almış ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
vo bunları tenıanıen kabul etmiş MM @6i' ffE" :ıCJ4&2 C«fti' MM MM MM 
ad ve ilıtibar olunurlar. 

5 Tııyin edilen zamanda gayri 
menkul üç defu bıığll'dıklan sonra 
en çok artırana ihale edilir ancak 
artırma bedeli muhanıen kıymetin 
yüzde yetınıt lıeşinı bulrua:ı; veya 
ıatış isteyenin alut·uğına ruchanı olan 
diğer alacaklı ar bulunup tı..l>cdel 

bunların o gayri "tlenkuJ ile temin 
edilınış ıucnı ı ınıu ınecnıuun dan 
fazlaya çıkma;ı;ea en çok artırunıu 
tıılıhiıdü bakı kalnıak üzere artırma 
on beş Gün <lulıa temdit ve on be9inci 
günün sonu olan 

11·7 938 pszcırtesi günU ayni saatte 
lacak artırmada, b,deli satış isteye 
nin alncagına rüçhanı olan diğer 
alacııklıların o ga; ai menkul ile tewııı 
edilmiş alacakları nıecmuundan fazla 
ya çıkmak ~artile, en çok artırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
ediJmezso i bale } apılmaz. ve satış 

İcar artırması 
Belec4iye Encümeninden: 

A lcaratın nıvi. Mulı11mmın ic11rı lira 
- ---

1 Agafilbo - Erz•rum caJtl11ind• 21 -26 num•rtılı ilci iö• iülclı.4n 65 
~l lske11der p:ııtı - u.ı•n ıolcalcta 275 numaralı tlalclcdn 100 
3 .. ., Talcıim sinem• 'tınıntl• lcdrtir tütüncü lcalubeıi. 85 
4 ,, ,. Erzıırum cd11in'• 85 namaralı tlalclcdn 20 
5 ,, ., Mııdt1ndt1 B•ledig• 11ltıntl11 12 raamaralı maıazt1 150 
6 - " ·- .. " ., , o . 8 ; ' .. 250 
7 - ,, .. U:ıan ıolcalcttı lı~rjir lcalı•• lı•n• "' io.lı,ı 525 
8 - ,, .. EsfJalcta 2J5 n•m•r•lı tlükkdn 50 
, - ,; •. 233 ;, .. 10 

talebi düşer . f 
6 Gayri meDkul kwdiııine ihale 

olunan kimse dohal veya verileln 
mühlet iı;inde paı ayı vormzse ihale 

kararı fesholunuı ak kendiliden evvelen 
yüksı>k tck'ifte bulunan kimse arzehniş 
old uğn bedelle alınıığa razı olmaıı; veya 

1 O - Diboğhane - halcümet ıolcajıntl• 9-11 n•m•ralı tlülclcdn 30 
11 Ayefilbo • Erzurum cadtleıintlı 233, 235. 237 numaralı iif göz tlülclcan 110 

bulunmazsa hemen onbeş gün müddet 
le artırmaya c;ıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasındaki fark 
vu geçen günler içi.ada yüıı:beş ten 
huap olunacllk faiı; ve diğer zarar 
lar ayrıca hüme hacet kalmak&ıflll 
mtınıuriyetimizce alıcıdan tahsil olwıur 
madde (331) 

Gayrimenkuller yukarda gösterilen 
~5 6 938 tarihinde lrabzon muhakeme 

başkitabeti odasıdıı işbu ve göslerilen 

artırma şartnamesinde ıatılacajı 

111\n olunur. 

ilan 
Sürmene sulh hukuk ha

kimliğinden: 

Hmandoz köy·inden m•
sellim oğla Mustof o lcızı 
Hanife ıve re/ ik sı vele.illeri 
Na/ iz Kulaç tarafınJan mM
ddealegh .)ürmenenin homan
dos köyünden haci Ahmet 
oğlu ölmüş Ömerin oğlu 
Msta./anın kızı Ay~e ve H a 
tice fJe oğlu ölü melımedi11 

karısı /alma t1• civara kö". 
günden olup m 1halli ikameti 
meçlıal miı/di oğlu hoci Ah
medin ölmüş oğlu Şiilr.rri 
lcarı;ı Ümmiige vı kızl•rı 
Fatma rıı Asiye 'Dl Sürme· 
nenin Yamandaı kögündın 

12 - lslcenclır paşa - .&1tı11/ct11 236 aa111art1lı lcüçülı diilclcan 50 
13 - AJ1•filllo - Erzara• catitleıintle, mentlırelct• lcaıir otla 45 
14 lılctntler paıa • mıgtlantl• 17 numt1r11lı f ew'/ca•ı bi11t1 50 
15 - il ,, •• 19 .. Dilclc•11 50 
16 .. ,, Uz•n ıo'lc.tılcta 277 namt1rt1lı Jülclcdn TfJO 
17 .. ,, •. .. 279 .• •• 9Q 
18 11 ,. Esv•lcta 200 • 202 nu1r1•ralı ilci töz m•i•z• 180 
19 ,, .. Ersaru111 ct1tld11ind• 28 11umt1rt1lı iıı edalı lı1111• 96 
20 ,, .. Uza11 ıokalcat 27 3 namarolı tlülı.lcda 100 
21 .. .• ,, ,, 271 .. ,, 100 

Yakarıda nıwileri yasılı B•lıdiıe alıaratını11 iirır st1'tlik icarl•rı 011 ıelciz tün 111üd
ddle 11çılc artırma;• lcoAulmuıtar. 
Artırma 7 H azira11 938 ı•lı ıa11ü ıaat 15 tle icra edilecıjinden iı t•Alilerin 1r1aw•lclcal 

ttminat mt1/ch•zlarilı ayni gün v• ıaatt• E1ıcdmı111 mrır11c1111tlt1rı il•n o'unrır, 1 _ 4 

sarı M fi it m ı t ojl• Tımel 
" ' r•filcaıı •lcghinı ilcr:ımı 
olunan la/esimi arazi davt1-
sının İcr• lcılı11a11 mııhalc•
mesin.de y•'/c11rul11 adları ga-

Satlık ev 
Postebe ma.hallesinde Çahir sökağında bir ev satlılctır. 

zılı Ümmigı "' Asig• '" 
Fatlfl• •e Te1111le iavıtige 

t1arak11ları ilan•• teh/ii edi
leceği lıaldı tlıırrıımt1j1e gel
mıtkkleri ve bir wıkiltle ti.ahi 

E'Oin ast lcatıntl11 ilci oda bir so/a ve ali icatta bir oda 
'" bir mutbalı ve sefa ve ön tarafında daılık ve alelct 
rilcli bir ev satlıktır. Alıcılar Pustebede bakkal Zekeriya 
ya muracaatları. 1-3 

ıönd~r•etlilclcri cihelle ğı- velcil töndermedikleri cilıet/11 
gab kararlarında ilanen te6- lıtılclarınd•lci mu~aktme iı · 
li;ine fcarar "''il', Jc fiuraş- . g11hcn cereyan tdeceji v• 

7 6 9, -,8 l • ·· L 1 muhalc•111ede lcabal •tlilm•· ma .. J sa ı g•nune uı- ! .. A • 

rakılmıı oldujundan yı-Pmi t g•cekl-11 ılanen ııya6 lcartır-
mezkurda 6izı•t '"'" 6ir , ları tı6li; olunur. 

Nöbetçi 
eczahane 

HALK 
Eczahanesidir 


