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VE 

F raasız yayğarası 
Yazan: S. B. 

B uodao bir buçuk yıl Ooce 
lıtıobul yevmi matbua

tında Hatay hakkında ilk yazı
ları yazmıştık. O günkü yazı 
lan1D1zcta politik ııezeket çerçl
•81lal &Jmıdıo Hatıyın lstttıau 
berlndlki hakkımızı Uade1e 
Olhtmıttık Bugnn Fraııada H 
'Btrutta çıkaıı bazı gazetelerden 
akordu bozuk sealer yOksellyor. 
Ve ın1a TQrküa &öz bebeği 
AtatQrk'Qn c yerin.den kılbmı
:hcak kadar bııstı olduAu (!) • 

ana ilan edlllyor. 
Hatardald iDUhıbıba arife

lbıde, b•alırıa bulanık ıuda 
bUak Hlaaak kabl ioclıa hafı
ilaca UJ'durduklan bu yılaolarla 
llMıflediklerl sloll mat11•ı 
llalımayacık kadar b11ltleşmete 
llaUJıç roktur. Bunuala dbJ• 
lfkarlumumlfeaiadı Fraau l• 
ııı.e bir HIDpaU top1amak •e 
llıta1'da anstealek.ecı Fru sız 
•••urlanaın utalıkla (!) çe
'irdlkıert do1'plar aa1ealnde 
~ Arap zlmreslDi rtJ'd• ek· 
-nJet laHldiD8 çıkartmak 1 • 

Bwadaa bet Jıl O•c• dODJ'• 
llJaaı. tarlblal lJfce tetkik etmek 
~flllbu elfle etmlf lilt. Bllhaaıa 

89 dm barblumumıye kadar 
ttbddwa eclea devre aruında 

l~~ ... 11, ..... .,. Ylnllu ..... 
..... eki .... o&lllak 
lıer•, dUı bir t.Uum.et ta'klp 
lttlttaı ıormnıtnt. Fabt bU 
llrıset, barblamumlolo başından 
IUbaren ıoık tlenlzde kuırıaJ• 
tutulmuş kırık dllmeoll blr yel· 
kenllnln aklbetlae beazl1or. 
Şhlıdlye kadar bu Jelkeall, açık 
••nlzcte tablaba Olb t1a1ıaı.n 
lfllllDda batmallllfl8, bUDU bQJ 
tallinde aramalıdır. Fakat bugna 
ıoro1oruzki: taltlD btynk bir 
llttana uırarank batmayo ltu 
Jtlkeall, başı döne• kaptaaının, 
"' sla du•DI lçbıde, Ortlala 
DrdQIQ .alda deabd• bir ka· 
11laia çarpmak oıeredlr. Şayet 
btı ll1asl 7elkıall, ustalıklı bir 
te'Ylrme hareketi Jıparak rotayı 
det11t1rmeclltl takdirde, hıf lf 
•il tabıkauma ıtıl96ÜAl yalçıa 
kayalıkta perlpa akibetlDlo 
Plnuomill gOrDlecektlr. Ve bu 
•11reUe çtırak 1elkeııll tekatıi, 
Ttırk ıularuıda Hatay'ıa merha
lletllı ıranlllerlae çarparak 
Pıroaıaucak ı . 
lfe Jıpalım keadl dllf•• ıjla· 
8baz 1 .. 

AtattrkU yerladen kalka· 
llaıyacak kadar huta olarak 
10.termek lıte1en kOr ıozler 
Olablllr. Fakat TQrklJecle 18 
lllllJon Atat1lrk çocutaaua gOI· 
lert eogbı ufuklaN&, afakta dip 
•lrl HkltdJllBl 10raeaek lçia 
'Nn11 tor olmak tan flıtu ; 
1ı1tadan ı•rrl blr ı•J olmak.ta 
leabeder. Halbuki (20) Jıl Once 
19 Mayııta çlzmesiai aratma 

J.teçireret Samıuu AnaColu 
ltpratın• baHD a1aklal 19 MM 
JJa 1938 tle m&Yl Jılduım ço-
!Ollklarıoın bayram glloQnde Aa 
kara ıehlr stadıada doıt misafir 
'Ceneral Marlç'la elloi &ıktı. Ve 
• 'erinden kıluaııacak kadar 
baatadu • dlJ•• Jılan sealerl 
lraunda 1 tlmtek kanatlı, Mer-

gorDldll o; oyle ılblrklr 
~D•Ht Ye kudrettir ki ba 

*'- aerede oldutu keattdleaes. 
kahraman dtlll M•ralnde 
Ankanda belki fana 

4ea dt Otededlr· s. e. 

-

r 
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B. M. Meclisinde 
Beş senelik silahlanma programımız 
Müdafaa bütçemiz 15 milyon arth .. 

Milli Müdafaa Vekilimizin beyanatı. 

An/cara 26 ( A. A.) -
Bügülc M. Mıdisi huıünlcü 

toplantısında milli miidaf a• 
flılc•leti hava deniz 111 lıara 
bütçeleri/~ aslcerf fabrilcelo.r 
•• harita U. Mtl. lüleleri, 
ma•rif, nofia 11eltd!ttleri 
büt,elırini müzakere ederek 
/ca6al •l1Jti1tir. Vekaletlerine 
ait bütçelerin müzalcerısi 

e111111ıntla mil!.t müda/aa 
••kili Kazim Ozalp şanları 

Meclisin ordumuza selam ve sevgisi .. 
ıöglcmiştir : Arlcad•şlar I Atatürkün irade ve tavsip 
Milli •itlo/aanın gıçen sı- /erile hazırlanan yeni beş 
nılc.i llütçı&ile 6u St111elci ara- senelılc s 'liihlanma proğra
sıntla 15 milyon lirtı lc11dar mının ilk senesi takıitleri 
bir f tırlc vardır. B•11•n 6.5 lıarşılı;ıdır. 
milgon lirası lt.•ra, dınis Arlcadaşlar / Bildiğimiz 
ve lıafJ• teılcilitımızın ı~- gibi büyüle lcüçülc her millet 
nişletilmeıi tlolo•ısile arta. ordularıTJ/,n teşk; 'atını ge11iş
calc olan 1Msr11/ /ara lcarşı- /etme/ete t,ş/cildtını çojalt 
lılc olm•lc üzre bütçenin makta fJe bütün fJariılcları 
muhtelif /asılların• te9:zi ile h"'rbe huırlanmtıktadır 
ve ta/esim edilmilfir. 8,5 Itır. Gerçi 6ıynelmilel mü-
milgontltı bügiilc Şefimiz - Alt tarfft ikide -

T robzon Belediyesinin 
dört senelik bütçe mukayesesi 

Bılıdigemizin 938 bütçesi hige işlerin• 10658, itlare 
205357 lir olarak tesbit "' fit hesap i,Ierinı 26104, 
lcabul edilmiş. Dıhilige ve- p ojromlı •asrafltt.ra 47095 
lciletinı ıunalm•ştar. Yıni lira talaıis etlilmiıti. 
..., f.ıil~tsı g çen gıl büt- 937 6.ütçesi 165586 lir• 
,esi• .... ,..,. 39771 lira olar•lc tesbit eiilmiı. talısi
f•.I•tl". /at gelcuna 182928 liragG 

935 hütçeıi J 1181.t lir• 6dlii olmaıtıır. 9J7 bıit~
olup talısilit 109026 lirıı- si11dın iğmar iıl.,ine 19683. 
dan ibaretti. O sın• l1i11 it/ aig•ı• 7940, ten'Oir•t .,,. 

ijm•r ve tezgin iılerine10872. t•n•ifata 20060, ııhh•t iı
itfeigeıı 5420, tenvirat ve leri11e 1 S.380. ltlar• ve /au•p 
tl11•i/tıt• 20319. •ılalıat iş- iıleri11• 319S2. pToiramlı 
lerl l~n 10128. iti.re.,,. lae- tMsrtıfl•r• 10511 linı tı/rilı 
••P iılerlne 23304. progr•mlı •l•11111•ıta. 
m••r•fl•r• 41740 liN agrıl- 9J8 6M~ıl 20J357 llta 
mııtı. olııp il""" •• tHyi• iıle 

936 ıenesi llatçısl 125780 riM 48329. it/aiı•g• 14120. 
lir• •'"" teluil•t 13j906 lı•oir•I •• t•11•lf at.t 19940, 
lirag• bdlii olm•Jl•· Me6 sılılııı• iılerine 17271, idare 
fclir 6iitçetl•n ijmdr iılerin• •• /a.,op iılerin• 18064, 
12702. itf•igege 7020, ten· pr•lrcmlı •a•r•fl11r11 67619 
viral tanzifota 22201. sıh- lire talııiı etlilmiştir. 

Düşünceler 

Onu en iyi yapmak 

temelinden yıkmakdır 1 

ATATÜRK 
Ankara ya 
avdet b yurdular 

Ankara 25 (A.ı\) - Ata 
tnrk bugün Ankaraya dOomOt 
va ba,ta CdlAl BayH olmak 
tızre bDttlJl hUkQmet erkaoı 
tarııfındaa tarşılanmıştlr • 

KAMUTAYDA 
bütçe müzakeresi 

Ankara 25 ( A. A ) 
Mtc isin /Jaıünlci toplan

tısında muhtelif lcı11uı11lar 
mıi••lc•r• ve lca6al edılmiı 
tir. Bunlar ıırasındtı mava· 
••n• le nu rıa11Ja değişikli/e
ler yapılması fle J7 milyon 
liralık fevkalô.Je tahs•sat 
verilmesi hakkındalci k•n•n 
l•rtltı 6alıınmakt• idi. 

Paris Elçimizin 
bir görüşmesi 
Pariı 25 ( A. A. J 
Tıirlcige büyük elçisi F

ranııa haricigı nazırını si 
ıaret edırek Hatay meulesi 
lıaklcındalci teşebbüsü t•· 
mamlamııtır. 

Şurada, gözlerl111lzin onande, şehrin ortaıında. en bUyQk M ff H 1 
kQltQr mab lmizlo karşısıoda, ıaçaklarıadao temellerlDe kadar Uza er arUDOğ U 
btıtQn oılQb 'fi durumuy•e yab11ncı bir millet abldeal •ldutunu Amerlkada tahsilde bulunan 
haykıra• ve busuıl idarenin malı olmuş lmhınaa mabut l>bıa, ıenc; ve çalışkan bemıerlmiz 
ıeıieler4en beri gOzlerlmlzl, gönGllerlmllt tumala1ıb gitmektedir. Muzaffer Haruooğlu Mltikan 

zaa'"1 zaman bu binada 19 bet ustanın oahtdıtını ıorC)rDı, lrıker~lteaioden ele'ctrlk mn. 
kfllalıı11da, pencerelerinde dellşlkllkler fıpılır. Halbuki onun, 1 hendl11 olarak blrlnclllkle dlplo.. 
mitmar tarzı itibarile yıbaocıtıgı en ufak kOşelerlae, 80 teferru· ::sıoı almaıa mavıffak olmuş-
ath kııımlannı yerinciye kadar tereısom ve teceuom etmekde • 
detll mldlr ? ı ona dört beşyQz Ura deatl, hatta dOrt beş bln de Mauffer Harun::>ilu, Nafia 
ftğU, oa bla 1ırml bin dabl 11dedllse yine çalımını, darumuau, Vekaleti emriyle bir sene daha 
fabaacıbk çalım ve durumunu, dejlfttremeytz ÇQnkQ yapılırken, A1Rerlkada kıl cıık, bu müddet 
temellndeo tepesine kadar bir dana dealfmemek ve deilştirlle· ıarfındıı radyo ihtlsasıoı da bl· 
memek kaldlJle yapılmış ve bu koyu hisler •e fikirler nuelerce tlrerek memleketlmbe dö e· 
uıtalar ve mltmarl trlbm elleri '8 kafalıriyle onua her k.ıJşe cektlıı. 
ve bocatıoa lararla, taassubla lşleamlş gitmlftlr ! 1------------

0özlarimlzla OoQnde, kulaklarımızın dlblııde dalma •• 
dalma 1abucılıll ı ha1karın bu blaa ctursun mu, durmum mı, 
duracak• alçln daraun ? Bir alneaa, bir k.onrerauı aaloaa mu 
olur, hayırı Oada •e ıöz 107.leulr, ae saı Çalınır. o bizim b19blr 
lflmlze 11raınu. OllUD tevebbQm etUAlmlz f•Jdaııadan zlfaflt 
tasavvur etmedljl.aiz zarar'an •anır. Onun lçiadir ki, oau ııı 
iri J•P•ak temelinden yıkmıkdır 1 

Yenlyol 

Tashih 
Geçen sayımızd ki •Hataya 

doğrt.1• beş ıldı yazınm kırkıncı 

eatmodakl •Durmazsınız• kelt 
mesl, •DurduramaZSJnız• ola· 
oaktt , d11Hlth11. 

Az Öz 

Belediye 

kimyahanesi 
Belediyemizin bqardıfı iftib1ra 

layık işlerden biri de kimyabanedir. 
Bu güzel müesaese, kuruldufu Vf 
açddıfı gilnden beri balina aıhhatt 
bakımından c· dden bDyük bizmet
ler görmakdedif, Art.it larmw 
bibere mısır ve kiremit tozu ka
tarak satanların ve bu gibi hileli 
hareketlerde buJunanJarın foyalan, 
tablıl neticesinde meydara çak• 
makda, layık 0Jduldar1 cezalarJa 
karşılaamakdadırlar. Halit fimdiye 
kadar aldatılmak.da, sıhhate mazir 
madd,Jerle de izrar edilip ritaaekte 
idi. Mahlut maJ satanlar, aatdıklan 
eıyanıa iizeriae c mabJıltdur ı • 
etıketıni kor-ata mecburdurla~ 
Kimyahanenin nthk ve ekonomik 
balumlarmdan fayda81 Hymıld 
b tmiyecek. kadar çok:dur. meml: 
kete, cidden lüzumlu olan bu mll
eueaeyi ltazanchraa Belediye Re. 
aimiz Doktor Cemal T11rf..: 
teşekkürlerimizi ıunanz •• 

K. O. 

Şehir haberleri 1 
Gürültü yapan 

esnaf 
Garımı 1apan kftç11t e11111 

Ye motorla işllyea ve gQ.rtllta 
Japan lma14thaneler Dauuout 
ve Meraı caddelerlle meıdaa 
el Yarıadaa kıldınlarak gOlterll• 
mıataka dahWnde JUl8f90ek· 
latdtr. Verllea mDhlet lıaslıaa 
IOBUlla bllardH. 

Kapanacak furunlar 
1 Hıstraaa kadu IUklae 

almallllf .,. lllıhl .. kl. une 
edllmemlt olm farualarıa b
paWmaaı bel9dl7eoe kanr al
tıııa ılınmııtır. 

Hihn önleri 
istimlak edildi 

Sakız me1danında tnşa • 
dilmekte olan bAlın Mumhane. 
onn istikametindeki dlkkla 
•e mağazalan11 bel@cll71ce il· 
tlalAk.ioe kırar vırllmlşttr. 

Belediyeain yeni 
tahakkuk ve tahsilit 

dairesi 
Belediye muh11ebeıl ınılce 

de yazmış olduğumuz Yf'çhtlt 
yepreni bir tlOzene gfrmlf ~• 
muntazam bir şeklide işlem.ete 
başlamııtır. Bu cQmledea olmak 
Dzere belediye altındaki tiki 
kartatarırtaa laruthınul bo· 
ıaltılarık taalr ve t•l•i• tdll· 
mlı, bir tarafı tahakkuk, bir ta· 
rafı tabllllt lşte ine basredllmet 
ıurellle gOzel Ud daire hıllaa 
koaalmuştur. 

Yeni bir şeker 
fabrikası 

Mttydıu hamamı yamau 
sulu han karıhlnda l iarelbuaual
yenln mtth olan eski koytu bina 
yeoi4e• y11pılaD birçok tamirat 
Ye ioşaat Detlcesfude iOzel bir 
şeker fabrikası meJdını ıett· 
rllmlş, mnteşebbfı AD•tkar 
bizim şekerci Bay Ahmet tara· 
hndaa latlcar edllmlf ve faali· 
r•t• seçuatıUr 
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1513 ve 1528 yıllarında T Ü r k 1 e r 
tarafından yapılmış cihan har1talar1. 

Türkiye - Fransa 
Fransız hariciye nazırı meınurlarına 
kati emir ve talimat vereceğine dair 

büyük elçimize teminat verdi. 
( • Germaola • • Berlio ga 

zeteslnden : 
Kemal AtatnrkQ dAbiyıHıP 

ıe•k H idaresi altıad.s kuvvet 
lenlp rnkıeleo TQrk.lye C m 
huriyeU lptldaaındaoberl T ırk 
allletlaln tarihi hıkkaodakl tet 
tlkata 'llb.aan ehemmiyet ver 
mittir. Bu meyanda elyevn. 
llafrlJat itlerine, TQrklOfOo eıkl 
eıer •e lbldelerlnln mubıfaza 
•• teehtrlae gayret ve ltlna ile 
•enm olunmaktadır. Aynı za. 
.. ada eıklden loplınmış olar: 
Htrlerla ve esti kntoph ne 
lerln tanlf •• tanılml ve b 
baslaelerill kıymetlerbıln tnytnt 
iti de ihmal edilmemektedir. 
Ba kabilden olarak TOrk T. rlb 
Cem.IJtll • ti rly11ellnde Atı

ttlrtıa mHevl knı Ptofı ,ö_ 
Baran Afet bulunuyor - 16 ıocı 
11n11 •ırat TQrk amlralı <.:lup 
1564 te nfat etmiş olaa Piri 
r91aln ... rıerl bık.kında bir tı 
km netrlyat yapmıştır. Bu neı
rtrattaa •• atlr saman enel tle 
Bean'da Profeıor P. Kalıle Piri 
reis Ilı mefgul olmuştu. Piri 
relı ralaıı cesur bir denizci v~ 
munffık17etll bir filo kuman· 
.. nı delfl, ııtJDI zamanda yQksek 
kı1mette atlr ootrarya01 idi ve 
ı•nlf gOrD•ll 11• bemPo yeal 
dQa1ada lberyı mllletlerl.aln 
J•Pbklan keşiflerin rhffmmiye 

OL 

u~ı takrlir efo 1 ti Milşarllnileyb 
11yısaz seferle i i'e 1tendlsinln 
mBlıuuu 01110 lspA yalılarla Por
tekizlller ve ltalyıınlarıa ıeya
nıttlerl hakltında e'de edebild"ğl 
maıamata da toptııyıp birleşti· 
terek. iki edf>t ci!lnyR barit sı 
vncude getirmiştir. (1513 Ye 152 
yıllar:oa alt) au haritaların 
paıçttlıı.rı Topk.apı sarayının ef
ya~ı arasmda muh faza edilmiş 
veı 1929 yılında amum için te,. 
bır olunmuştur, 

Bu haritalar kısılı.en ltırer 

'' kartografik. membalardaa, 
kısmen de şifahen verilmiş ha
berlerden istırade e d 11 m e k 
urf.'tlyle ltinıuı bir surette vocud 
getirilmiştir. Keşf ıyat tarihinin 
tetkikcflert için bu haritalar 
çolt kıymetlidir. çnakn bu bari· 
talu bazı noktalarda şimdiye 
kadar mQaazaalı olaa meseleleri 
te..ıvlr edecek mahi7ettedirler, 
Lrpolg Qnlversiteslode pro
fesör Dr. .Ericb Braeudlich'in 
bu bapta For.schunıen uod 
Fo tsobrlte mecwua11010 10 ma-
yıs 1:38 tarlbll nQshasıoda JH· 
dı~ıa11 göre bu b:ırltılar Osmanlı 
imparatorlutuouo siyası tarihi 
bakımındandaıı daha ebemeıi
yetlidir, Prof eıOr Brıuollch Oı-
aanlı lınparatorluğonua en yut 
sek amirali tarafından hazırlan-

Çekoslavakyadaki mü
zakereler Fransada 
endişe uyandırdı 1 

P•riı 2$ ( A. A. ) - Pr•ttl ın alınan haberlere 11a· 
••rn -119ın ııin Çelcoslav2kga Başvekili ile Alman 111 

blli,ıtl•r rel•i He11lagn arasında vıılca baltı• mül,llıatt11 
Hınlag'll ••tletlerln balanrlaja mıntalcada inzi6atı11 sadet 
lır l•r•fı•d•11 teminini '" Çele lcıtaatınzn Çek majino 
lıa1tır11l1111 ı•ri çelcilmeıini iıtemi,tir. H•nlayınııa 611 talı6i 
P•rlı •ıhofilintle endişe ugonJırmı,tır. 

B. M. Meclisinde 
- Eq tarefı birde -

ess11ıler ıullıtı itl•me için 
i11saniııtlclfr•ne ıayrıtlır 

•rfd•elctıtlirler. S•nr• dev 
ld •tl•ml•rı maruf ılgast 
ı•lısigetler tarafın;/an hır 
gırtle mlhpırfleranı natultla 
ıöılenigor. amma 6ir tataf· 
t• na ıi/41.l•nma garışına 

c:ılcmıı ol11n milletler bir 
6irlerini ıefmelc i~ln ol11nc• 
laıt1Htl1rJl~ ~alışıyorlar. 

•lroııgorlcr. Ba lıcller sal
/ıa11 telalilcedı oldu;ıına ıös· 
ter-tr aldmetlerdir. Bütün 
lliinı•ıı •tııe oerecelc ve 
6izıtle siroget eflehilecılc o 

ola11 llır lıarbın zuhur tilfli
IJteejial laic lcimıe iddia •· 
~emez ve hunun ne icatlar 
galc.111 wega a:z;ılc olduğaJa 
telımi'll olunmaz böglı olunc 
laıren lıer ilıtimale lctırıı 
•rtlıı,,..za hazır balanJur
md mıc6arlgttinde olduğa 
ma:ııı 1Ögl•11Ui• hacet golc
t•r-

Arlc11tltııl• I Kabal 6agur. 
dajrın•z lcananıarla vırdi
llni• ,,,Jıtll Jc.,,,,,.,,. 

o·Jamuzu en ıon siıtem laorp 
vasıtalerigle teciıiz etlırılc 
•illıtimizin gük11/c mınf •· 
atlarını lagıkilı lc.or11gacalc 
htllı lcogmuı 6•lunug•raz 
611 ••ııdı baıün cihan lıatli· 
selerini sü/c(ifaetle ta/cip et
mektı ve aleglıirniH wulcıı
hala6ilectlc her lıangi ilir 
tı-.şe66Ds t1e har•lcdi ıitltlıt 
fJa emnigetl11 luırııltımajtı 

Ş /imizin giiluelı lcudrıti 
'" iter lıruast• gülcıılc lcahi 
ligetini göstermiş ol•• 111il
letimizin /edokirlığıdır. Matl 
di fit manefli lcaooıtlerini 
6ögle iftilıara dı;er 6ir de
recetla o'an ordumaz•n Ata
türlcün gülcsek sevlc ve idare 
fi• lcumandrısı altında ne 
kadar biigülc işler h•ıara
bileceğini talcdiTinize hıra/cır 
bütçenin lca6alünü rica ıJı
rim. Allcıılorla k11rıı1•n11n 
bu beg11nattan sonra orJa. 
muza büyük millet mecliıi
nin selam ve sıaıilerini11 
iblai edilmesi la•lclcınlle 
oeri/en ilci ta/erir sür•lcli 
•'lıışlar areıırut. lca6•l 1• 

dilmiıtir, 

mış ve umu'lll k!ltOphanelere 
veril lyerek sultanın sarayrnda 
mubafaıza edilmiş olan bu eaerde 
Portekizliler Ye İRpaoyalalarla 
vukuu beklenen muharebe için 
mahrem askerl muvasele tiz 
melinin bir hazırlıtını mnşahede 
etmektedir. Bu faraziye piri 
reıeia me'naz ve membaların111 
bir kısmıoı ve bllhH11 Amerl
kıya alt olanını nioln meıktl.t 
geçtiğloi izah etmektedir. ÇOnkQ 
lıpşnya ve Portekls bQk1lmet
ler1 kendi keşifleri hakkında 
7abancı memleketlere mıhlmat 
itasını şltldetll ceza tehditleri 
altında menetmlşlerdl. Kezalik 
Ttırk haritılırıoıo btıtUıı kısım

luıoda niçin lıpınyolcı ve por
tekizce yerine ltl7aııca lslınler 
balundutu dı kolaylıkla kablll 
lzıbtır. ÇQnk.Q bHditlmlı veç 
hlle ltalJa• ejıalan lber1ah· 
lana keşifleri bıkkmda gizil 
haberler •eriyorlardı. Olmanlı-
larla V eııedlldtlerhı •nnaı• 
betleri lıe o nkltlır dostane 
ldl. Billaenıleyb ltal1a Şeblrle
rlnd• B&bıallaln muta•auıt 
adallllarınııı buluadulu•• ve 
bunlırlD gizlice aldıkları aalG
matı OımlDlı istihbarat dalre
ılne blldlrdikltrlol fırz ve 
tahmin etmek hatala olmaı. 

İspanya 
muharebeleri 

B•rselo11 25 ( A. A. ) -
Asilerin ıidtletli to.•rrrı• 

larına ra;men Cumh.ari11etçl 
kıtaat mulc•v•mtl ıöster
,../ctt de'Oafll ıtli,orlar. Aıf· 
leriıa eli111 t•fmiı olt111 bir 
t•lcım •ülıim rnıflziler iı 
tirdat etlilmiıtir. 

Yugoslav matbuatının 

neşriyatı 
B•lıratl 25 ( A. A. ) -
Bütün g11zıteler '!' agoı. 

laflg• ltarllige v• 6a/11 iıe 
nasırını11 Türldgegi sigarıti 
111111sında ıördüiü ıgi lca
haltlın sit11giıl11 6•hııtmılr.
tıdirlır. 

Ankara 25 ( A. A. ) - Pariı sefirimiz ile Frtınıc 
ha1icigı nazırr. arasında ouka bula11 rnilalcat etrafın.Ja 
selahigettar malcamların vertliji malumata ıöre 6u fÖ· 
rüşme esnasrnda Fransa lıtıricige nazırı 6igülc elçimize 
Bıgruttalci mand• makamlarına •11laımalar lıülcümleriniıa . 
tamami tatbikini katigetle emra te1blil ıdecejini temin ıt
rniştir. 

BULGAR BASINI : 

Türkler ve Yugoslavlar 
Belgradla Ankara arasında politik 
ve k il 1 t il r e l r a b ı t a l a r : 

Slooe gaset.ıi Lüllligtıntı 
dtı çıktın '" hülciimetin or
t•nı bulunan • Sloverıet. • 
ı•zetesinin 8 5 1938 terihli 
sogısıntlan na/elen aıajıclalci 
gtızıgı birinci ı•lıif ~sintl• 
vı gulcurılci başlık altıntla 

nııretmılctetlir. 

Diler ıa:ıetderin de aldı;ı 
hu g••ııı 11gnın verigonı•: 

- ilci tloıt ,,. miittı/ilc 
dıvlıt crasınmld elcoMnıilc 
111rin•Hhetler ıa11rı /cıfidir 
•• lıeniis inlciıa/ ıtmigı '11111· 
lamııtır. Trirlcig• ile Yaıoı· 
lavı• araıında golcal11rı11 
•• ts,lstl.,in miitelcabll ,.. 
gah•ti he11üz çolc _ ••ıı/tır. 

Bir ay,hk 
ithalat ve 

Yugoılavg11nın maıu/ lc11plı
c11lariyle sayfiga ,erlerini 
dost Tarlcigede tanıganlar 
hemen güle ıibidir. Aratlalci 
tic•rd de ayni vui11ettetlir. 
Ba vazigıtleri düzeltmılc 

;,ın n• ıapmtılc lasımdır 7 
Ba ıaclin cıetıbı açı/ıtır : 
Karıılılclı tanışma/el. Türlc-
lırin Yaıaslaogadıt g6rı

cıkleri ıegler pelc çolctur, 
Bu•• malcahil Yuıoılavları• 
tla Türldgcrtle ıörmelıri icep 
ıtlen pelcfolc ıeg vo.rtlır. Ba 
ııgler ıırelc politiji. ıır•la 
tarilafigi, ıerelc dlind H. 

ıırelc entlastri "' tic•ret 
111ınsaplcrını çok 11•/iınan 
ilfilınJirıcılc •la• ııılırtlir. 

lliitıluJbil /uligetluitı "' 
l•riıt cılii ifin tdtelcalil 
propa11111tl•l•rıt1 IHıılcm••ı 
••r•ridir. 

ihracaatımız Son ıif ıe11wnbıri T•r· 
Anlc•r• 25 ( ~. A. J .- ldıc ile Yaıosl1111gtı ar•· 
Niıan tıgınu memldıti· ıınalci politik 111in•11hetlır 

mi:ı• g•pılan ithalat lcıgmeti /nlcal•tl• igidir w banlar 
14 milgon S6S hin, ilır•c•t la•rıün ilaha ••mİ•f "' tl•luı 
lcıg•eti ift 9 •llgon 408 tlestane llir ıarettcr inlciı•f 
bin liradır. Bu nailcfl•r ,,. ıılımelctetlir. Falcat athcı 
9en senenin ayni aıı•• politilc mina&ıbıtlet /cifi 
11a••ran itlaalatt• 6 ntilıon a;iltlir. Jlci>ımlılcd ., •• 
201 bin •• ilıracett• 1 ntil- ıın*' lgi elconomilc v• lciil· 
1011 552 6in lir• 6ir ertıı ı türel rel11ttıların dtı teessıisıi 
vardır. ••rariJir. 

icar artırması 
Beletliye Encümeainden: 

Alcaratın ne'Oi. Muluımmen icarı lira 

1 - Al g•fi!ho - Er••ram caJtl.,infl• 24- 26 nrım•r•lı ilci iö• tlülcl:hı 65 
:J - slcendtr p ııa - azan soluılcla 275 na1Mralı tlıJ/c/ctfıa 100 
3 - .. .. Taluim sit1ema •anıntlfı luJrfir tıiti•d lcala6eıi. 85 
4 - .. •• Er:ırıram ctl11i11flı 85 n• .. ralı tlMWn 20 
5 - .. .. Mııundtı &lıtliı• •ltına 12 ... m•r•l• nuıı•• 150 
6 - ,. ,, .. •• ,; 10-8 .. •• 250 
7 - .• .. Uzrın ıo/calcta Mrjir luılıve laanı w .,,,,,. 525 
8 .. .. Eı'Oalıta 2J5 namaralı tlülclcdn 50 
j - .; •. 23J " •• 40 

10 - Diha;hanı - lı•lcO:met Hlca;ıncla 9.11 namııralı düWn 30 
11 - 1!1•/il/Jo • Erzunım c•tltlııinJ• 233, 235. 231 11a••r•lı ü~ ıöz tliilclctJn 110 
12 - 11lcı11d•r paı•. Eıwakta 236 •a•aralı lıu~lc alıidn 50 
13 - Aı•/illo - Erzanı• c•tlilıi11.tlı, 11NtuÜrılitı lc4ıir ,Ja 45 
14 - lılcentler paıtı • megtlantl• 17 numaralı /evlc.a11ı 6i11• 50 
15 - .. •• ., 19 .. Diü•ıı 50 
16 - ,. ,. Uza11soblcta277 nunuırJ,l.diilclcıll 100 
17 - .. •• •. .. 279 •• ,, 9(J 
18 - ., ;. Esvelcta 200 · 202 ,.,,,,..,.,, ilci ıöz mai••• 180 
19 - .. ,. Erzarurn c11Jtl11ıi11tle 28 11rı111•ralı ll•ı •alı lıtıu 96 
20 - ., ., Uzun solctılcat 213 num.,ıılı fliii/cda 100 
21 - .. •• .• .. 271 .. .. 100 

• 

Yulc•rıtla nevilıri gazılı Bel,dige akaratı11ıa 6iru ıenelilc ic.rMrı o• ıelciı 1il11 llÜJtl• 
d•tl• •çılc •rtır,,..i• lcenulmu1tar. 

Artırm• 7H•ziru 938 salı fdnü ıaot 15 '' icr• 1Ji1-ıil11tlen lıtlllilırln """'" 
lıml•t mui•ılerllı •ıni ıün '" ••tılt• Eıcd..,,. mlU'oc•.ıwı tllıt olııu,, l -1 
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Tütün ve eşya kayık ve hamaliye 
işleri eksiltmesi 

Akçaabat İnhiurlar MıdnrlDtflnclen : 
1- 8-938 ıa11iin"•• 31-5 939 ıa11i •"ı•mın• 

luıtlar madürlü;a,,.,•tlen ıiacelc o• miillürlüi•mi:ı• 
l•lıce/c gapr•lc tati11, 11111111al tütiJn em6aloj lıo••••• 
9 • QaıaU eıgaları11 lc•gılı o• l11ımalige iıleri 15-5 938dı11 
29-.S-938 ganü11• kad.r onbıı ııin ma,utle 
•ırı •ırı a,ılc elcsiltmegı çıluırılmııtır. 

Ş.rtn•llW•i ıörmelc iıtigenlır mü,tleti zarfı•'• 
Tr•6aon H,ırıiitlürlıJjile , 111ütlıirigıtimise m•r•c••I 
W.6lllrler. Jıtelclilerin ıa:ıa getli6apılc te111iut •lc~l•· 
rlle bıılc elciiltmesi içi11 30-5-938 gi11i aaat on• 
Ve laaıMlige ehiltmesi ;,;,. tlı aaet en6eıt• müdürigeti· 

.!'•• _,,,,matları il~n ol•rı•r. 4-4 

Mezarhkların icar art1rması 
BELEDiYE RIY ASETINDEN : 

llclıtligıgı tln11edile11 mız11rlılclerd.n K11.,,akmegtlantla, 
~~'"••• clwrıntla 6ııla11an mıs•rlılc ars11sı tarl• ı•lc;;,u- Lıllanıl1111111 için ı;, senelilc lc•rı 011 getli ısn mitl 

• a,ılc •rlırtna;a lconalmaıt•r. 
lece Art.,,.. 31-5-938 .. ı. ı•ni ... ı •n tlöıtt• icr• •"' 

'll'IU/a talip1ui11 agni ıü o• ... ,,,, e11cıinwu ••r•· 
.!"-'ları ild11 olan•r. 4 - 4 

Aç k eksiltme ile levazımı 
kırtasiye nakliyatı 

Trabzon kırtasiye deposu memurlutundan : 
19311 ..... -"·- 1uı.,, ........ , •• , .... , ••. 

... Tra6:ıea._ Eranun, Erm_,, ., Gm_,,.• •il•· ._, ...... w-• ,..,. .• ,,,.,..,,... ''' .... u1c 
'l'!l! .. Üri 16 ~938 t.riltl... lllMr• •• ,,., ,.,. _,_ 

esıi ..,,,,_,. lco..ı,,.,,.,. 
...._.. Ermnı11111 har nele lige lletleli 1000 lir• 

: Erancw 300 llr• w G•nuiı•••g• 75 lir•tlır. llıcle =-:.. 9JB al fliııii ... ı •• tlörtt• Dı/tertliırlıldc 
-rılacalilı ...... ,.., ...... fÜll ..... ,,. 

iılpıjlfo _.,_,,., ,.,.,,,.. •'-ra lıo 
o• ve ehlltllN ,.rtl•rını uiaeM ldıgılllerln lau 
iutalı• *'° .. _,,.,._ mrır•cutl.rı ilin olanrır. 

4 - 4 

Kayık ve hammaliye i,leri 
e ·ıtm ııanı 

Labiwı.r Başmad~ 
Pala"-- ia/U,.,Z.r ,.,.._ iSi -11 ••lı l,UW. 

.,._, ola 700 t•• t••• h,ıl " ,,.,,,,,_,,. lflul 
1. S. 938 ıüUÜll itlhr•• •Pi .hl,,,_,. pbnl_,,., 

·~-..•ıi ıör .. i ., pıg dr.,./c lst•ıeat.rla ,,.. 1.S 
~l•ril• iMl•al• .. ,. ıud ola 30 5.9J8 ,,...neal 

._ hür pallı,.,,. Jn/U•rı.r .atliirm;u• o•• 
~ltrZ.i ..ııı ph•l•• mb•~•tl•rı il .. el•11ar. 2- 2 

Belediye Bahçesinin artırması 
Blediye Eacamenindeo: 

leiefllg• S./arul11ba Yqll ıurt tcrc/ı11tlald ıi .. l /c,.. 
6lr wlli '"" ouMl• gün llliitlMtl• 1111/ı artır· 
lcoıtal.,,,,.,. 111ala.1U1M luı.,ti 600 lir•tlır. 

lelilerin ,....üat leall•I 11111üul•ril• •1111 1ıJ11 
•su. ~ ,,..,.."ail•rı 11 .. ola"•'· 2 - 4 

Nakliyat eksiltmesi 
Erzunım Lıhiaarlar BapnadOrlOtfladen : 

.._,,,,.,.,. Afn, .., .. ,ı. Alııldrt. Dl,.tlln. Tml. 
ea, Olta, Hwı. Hcwtluıl•, Torlata, A,hl& ispir, 
.. Bltli• ıopıl•t:11lc ulcllı•t lfi11 wii leldif lu 

Aatltli11tl. ı&rül..,/iliıulM wlltlHf 17-5-1938 
il ,,,..,_ 15 ,.,. •"""-""· 3 - 3 

atlık ev 

-

Yeniıol 

Erzak mahrukat vesaire ilam 
Lise Direktörlüğünden : 

s.,,. !J 

ı - Uıe panalJO•• 6 badnn 988 de• ••111 939 ıonuaa kadar lhtt1acı olaa Y• aptıu 
mMr•b 1azı1ı bulaaaa enak mahrukat ve11lre 2'.d ·S- 988 tarlhl•d• ltlbaru oa bet gQa mU. 
detle aoıt ekllltmer• k.oamuttaır. M•bam .. a bedeli Tutan MaYakkat Te .... tl 

Erutıa nev'i Mık.tarı Kr Sa. Ura Kr. Un Kr. 
Blrlacl aevl ekmek 40000 kilo 1 2 48oo 368 
KOJUD •tl 8000 " '° 8600 270 
Sıtır eU 3000 ,, 25 75o 56 
TOIJa plrlacl rlJ()O ,, 24 1200 lo 
Tereııt ( Vakflkeblr ) 3000 ,, 9o 2700 2o2 
Z•Jtl•J•I ( A1valıt ) 1000 .. 55 5o SSo 4: 1 
Makarna 500 ,, 23 117 5o 8 
Keıme ıek.er 2000 ,, S 1 62o '8 
Toı ıeter 3000 ,, 28 840 63 
SOpa 3000 ., 5 ISo 11 
Patatls 3000 n 5 150 11 
Ua 2000 " 15 800 22 
Şeker fuolra ( Dıu ) 2000 ,, 13 260 19 
Horoı ru.ı11 ( karu ) 2000 .. 13 26o 19 
ŞehrlJ• 200 •• 24 48 3 
Merolmek. 250 ., 15 37 5o 2 
ıc.pr ,.,.ırı (Kan) ıooo ,, • 55 51>'> •1 
BeJaı peplr (&taabal) 500 ., 65 325 2• 
Z.Jtla ( Arvabk ) 800 ,, 85 280 21 
Yummta 45000 adet 1 75 787 So 19 
KaJlll ( Enl4 .. ) 300 kilo 25 75 5 
Kaflll ( JılalatJa ) 300 n tiO 180 13 
Oeacllm• 300 " 12 36 2 
Balpr ~00 ,, 12 36 : 
Plılaf DD 150 ,. 4:0 69

5 
I 

irmik 25o 80 ' 
Sarlllllk 150 :: 20 3o 2 
Kuru Dıll• 99klrdebla 500 " ıs 125 &

1 Koru cQerl 500 adet 3o 160 1 
Saloa 350 kllo 35 1"2 5o 9 
Tu 800 n 5 4:0 3 
~ "' 300 .. 70 210 il 
Ko ... na ıooo kat• 30 ~ Zl 
Cem tol 250 kilo 5o 12u g 
Kan 18Glr 300 25 75 S 
Tel u•,.r 50 : 85 11 5o ı 
l.tmek katl&Jlfl 300 adet 30 90 6 
Sirke .5oo kilo t5 76 5 
Cır ıo ,, ' o '° tt 
Sat 5000 ,, 7 5o 375 28 
Tolurt 6000 " 7 So 4So 34 
,ıatıt ( ça•) 5J ,, 20) 700 7 
Kan biber ıo ,, 120 12 
Klrmw ~lbtr 20 ,, 4:0 8 
Pide 2000 adet 5 100 
K .. lllllll 25 kilo 5o 13 
Oııa r•Pllll ..W.ara 3oo .. 25 75 
Ll•e»• t 0000 adet 3 300 

5o 

Bam tabali 2Soo tno 5 J 26 
ruaıra ....... ,.,. JJ'oo ., 1• JSo 

TaH biber (Dolllabk) J.foo ., 10 160 
Batbllaa l(J()O •t ı 5o 90 
Parua 250o kllo ' ıao 
11pmulı: t5oo " 7 So 112 So 
Baftf IOO ,. 15 ~ 
..,..._ ... ..... 1 80 
oam .... • ı•·• ıooo kllö ıs ıso 
cnmtı•• ..... 1000 .. 15 1IO 
8 .,... 5(J(J(J adet 1 .so 1s 
Top labı• lloO kilo 7 5o ı trl 
O•• 150000 ,. 1 5o 225o 
1a1tu ıooo ,, 35 35o 
80U 8oo .. 12 96 

ı - Şutaalle .ber c1la okaldaa bedel•lı gOr1llebWr .. 

5o 

7 

5 
2ı 
9 

28 
11 
8 
7 • 1 • 11 

11 
5 ., 

1'18 
21 
7 

5o 
25 
81 
5o 

25 
25 
.5o 
5o 
So 
6o 
81 
25 
88 

o6 
61 
5o 
lo 
6o 
So 
38 
25 
88 
25 
19 

75 
50 
38 
63 
81 
75 
81 

ıa 
75 
5o 
9o 
6o 
So 
N 
83 
So 
as 
u 
2S 
'15 
So 
4' 
2S 

IS 
IS , 
75 
2.f 
2o 

a - Bblltlle 8 e 938 ta?Wae r11t1a1ıa peurteal ıona aut 9 da btta .. t Maallada Klltaı 
Dır.ttor&Dlft tlalrellade pp.IMattır 

6 - MuYıkkat l•laat .ıte.n ber .. ddemla hlunada ra11lmlfbr. 
5 - lateklDu tloant odulada kaJJdlı o1•11tlanaa dair •ealka ıo.tencetlerdlr. 
6 - lateklller 2'80 •rılı kanaoua lG lacl maddeıl abkl111111a ıore aankkat tellhlat 

mak~u ••Ja llektublanaı ebllt•e1e batlımadaa ltlr aaıt enelllle tadar tedarik edecek, ek.allt· 
me autıada komllroaa ibru edeceklerdir. 2 - ' 
Tashih . Geçen •:rımızt.=0~ faaı hıtişar rtmlı olan işbu ua.ın bqtan blrlncl aadcledala blrlDct 
l ı • ~,!!~988< .. !_ 988 den ID&JlS &39 90nuna bdar ) olacakken terUp HhYI olarak 8 IJa. 

.-- - maıu 101uıııa kador denllmlı o14utunPan lebhl olunur. 

Kirahk kahve, otel, mağaza arttırması 
s.au •'•'" 

No. ıu Lir• K.,,,, Mnlcii 
< Nı"'i 

1 11 y MiC•IM IMldtp 6iU11 
2., 15 Mdlt11ıa ım ıohi -ı•za 
25 45 • • • • 
39 55 • • • • 

149 4S U•ıuobi tUWa 
153 45 • • 
20I 45 • W..laml. 

2 36 Tul•,_,.. ,,..,.._ 
40 220 s.ı • .., .,.,, .,,,,.. • 
J8 1611 SeMlfld lt•li otel 
44 300 s.ı._., ot•li •llı•u .. I•• 
42 1000 • • • ,,,,,,,. 
39.JI 45 ç.a.,,.,., lc.ııulclı lflrla, otl.i. l/t•rlU/c ı-lılıi 
00 45 • • • • • • 
21 1S2 • • • • • .. ,._,.. 

.... 1111 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 

' J 
3 
3 

·' 3 

Vilayet Daimi Encümenlnclen : 
Ha•d M.laad•,_ .. ı, •la ,U.,ıü ,nılı ,..,_. •. etd. MAwAw w .,.. • .,,., 1ı.,,,.,_,,, ı••ılı ••181 w ••6flc '-'ell.,il• /dr.L•rı .,,,,, .. ,. pbrıl•ffır· 

1.1911 '•""'• ,.,_ ,.,,.,,.,. 14ıa• ..., ıs • •ll•ı• .. h • .- ıo,,._,., .ı.. 
.,,,., ....... ,.,,.,, ~,.-..,,,. lddlllulıt .... ,. ..... , ,........, ,_,. 
,,.,,.,,,, ........ ,.,..,,,.,, 4 - 4 
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No. 
I 
2 
s 

' 5 
6 
7 
8 
9 

lo 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2o 
21 
22 
28 
24. 
25 
26 
27 
28 
29 
Si 
so 
32 
83 
84 

Erzak· eksiltmesi 
I\'ukt ırı ki o 

Ekmek 1 :o ıo 
Et i5)0 
Yat 7(0 
Tuı 5 o 
Sabun 600 
.Pirinç t. o,>o 
Soğan 9cı) 
ince fasulya 200 
Kırmızı mercimek 150 
Nohut /oo 
Keıme şeker 2000 
Toz şeker le o 
Kayısı Too 
o~nm 5 ıo 
Çay ~o 
Salça 2 o 
Makaron 2..ıo 
Piılnç unu Too 
Şehriye T::o 
SQt 2 DOO 
Soda 400 
Sebze S ıoo 
Ze1lin y&ğı 4o 
Un loo 
Kaşar peyniri 25 
Zeytin daaesi I o 
H roı fasulyası 1 o ) 
Otlu 150000 
Maden kömtırQ 4o ton 
Ges yatı 54: l~neke 
Tavuk Too aıiet 
Ltmoo 3oo ,, 
Yumurta 2o o ., 
Çamaşır çividi 5no ., 

''.11ba'Dmen bedeli 
L\ra Kr. Santim 

19 

12 
35 
80 

.... . ) 
37 
23 

3 
7 

20 
To 
32 
28 
25 
25 

350 
25 
25 
25 
25 

7,5 
1o 
6 

50 
15 
70 
30 
To 
1 

28o 
S8 
3,5 
2 
2,5 

9) 

Sıımsua 

25 

Vilayet Daimi Encümeninden : 

Yeniyol 
~--

Sayfa 4 

Musır FA DitEK. 
SEMERCİLERBAŞI POSTANE /(Jı ?ŞISI 

-- --=--=----==~~~.!! 

Sabahhk ve Yemeklik için 
Temiz ve Daima Taze ... 

Vakfıkebir, Tonya, Maçka, Hamsiköy yayla ineklerinin 
mahsulü olub dünyaca da meşhur bulunan yağlarımız, müşteri 
lerimizin güniıgününe ihtiyaçlarını temin için hergün istihsal edi
lerek buz do)aplar oda muhafaza olunmaktadır. 

Bütün bu vasıflarına rağmen piyasadaki yağlardan çok daha 

eeknorn ikdir. Paketler 500 - 1000 gramhkdır. 
Memleket hastanesi \t;ln eh. acı..'·, yukarıda cl::ıs ve miktar

larile karşılarında muh· mmen bedelleri yazılı erzıık ve saire 
2t gQn mUddetle açık eksiltmeğe koonlmuştur. 1 6 938 tarihine 
çalım çarşamba gUnfl saat 15 de vlltıyet mak:lmnda toplanscıık 
olan daimi encQmende lbalesl yaınlacaktır. isteklilerin yUzde 
,ecıi buçuk muvakkat temınauarue encumene muracaauarı. 4-4 p \!\J'.li~P~ffe\:\J!I- \!\J'.li~ ~4t.i:P~ 

SQrm•!!~~hukuk hA· 
0!~~~:.~~~~!~~~~ t.. iL Ü k ~ ~ u c llJI ~ A 

lılııılltlnden : rum codduinde 218 nıım•· tJ' l t b l f • \t Başttmar k'öyUndrn haci rafı ktıhoeh.nıde icragi ti- ~ s an ll zatına safz_ç: 
tahlr otlu Omer ksplen kızları caret elmekde iken terlci ti- V 
.. ııme 'H seher ve nıurtt>zıı R b d b ' L••k U 1 ·ı .. h 
otl• muıtafa karısı nokta taraf caret eden v~ h•len mahfilli u u asır an en u ·s ve cuz ntu ı e şo retşıar 

~!~~!~~Dm:!~!a~~:~g~:ş~~:; !~i:;~a ~;:~~~=:.:a: 9~İ ~ Andelib Manifatura Magv azası 
tıptan karısı rabla ve oğlu all senesi için 9 - 93 numarlllı B Ye kızı mütevaffı ayşenio ev 

1 
u kerre llvrupada.n getirttiği tuhafiye re manifatura eşyasmı 

ih~ırname i/11 1-1 934 tari- t b 1 f t t k ~=·~1z1::;: =~~: ~~ıue!ı:~ h;~ hinden ıs s 934tarihineka- j S. ~n ~ ~ I~. ına Sa ma tadır~ 
hediye Ye f

11
tma ve ömer kaptan rlar 7/ir• 78 le.araş kaıan9 1 Bu ıtıbarla Şark vılayetlermm artık lstanbula kadar ihtiyari zahmet ve 

oııu şaklr ve kızı ıuklye ve /i11a 81 kuruş bulır•n fle masraf etmenize /üzüm kalmamıştır. Teşrif buyuracak halkımızın 
aaclye ve emille ve dlıter kızı 1 lira 18 kuruş cese tarh bu haki katı anlamakda güçlük çekmiyec~ği şübhesizdir. 
aoteYeffa ıyşenin evhldları ali edilmiştir. lşbu ilan tarihın Her çeş•ıt L••ks h • ... 1 
ve mQhlddlD vehııci tabir Oli>UI· U ve arcıa em eşya 

15 tlen itibaren bir ag zarfında A d l b l L T Ş larıddan mıhmut oğ:a yakup itiraz edilmediği takdirde n e ı ucuz ux: ve Orlc enpazarıada bulurlar, 
haklarında baştlmar köyOnde matrah verginin katiggtt İstanbulda 1 O liraya satılan mevsimlik 
kıla meşaen H mQşterek en d b · tanteıarrut buluadukhırı ttıpu lc.uhedeceji ilan oluıaur. son mo a uluzlar, maA-azamızda 6 - 7,5 lıra 
dalresloia nisan 928 deftertntn ~ arasındadır, Sayuı müşterilerimize bir hizmet olma.k üzre 
183 numarasındıt mukayyet Acele sathk arsa Bilumum f'ŞYll getirilmı,tır. Bunlardan başka beyaz JBZlık keten laıtık ayakkabılardan 
ıarkan ömer kaptan ğarbeo k·- Karyola ve takımlarına kadar her şey llJID mDtterlJerlmlzin emirlerine 
randa oğlu hacı yakup slnorl Dabalcl:anede merdi11en- .. ama~., olduğunu 11mlmi hürmetlerlmlıl ıuearak arzederlz. 
ttmılen lebi d ryı eenuben erden aşağı sagu iıinde ilci ev Koylu halkımızın muhtaç olduğu mallarda da 
halil oaıo must:ıranın çnlılıılı yopılabilacelc. bir arsa sahi- ~ Ayrıca ikram ve tenzilat yapmakta haz duyarız . 
ile mahdut ve beşyüz elli lira binin lstanbula gitmesi dola- TRABZON • BALIKPAZARINDA 
muhammen kıfmetll tarla ile ·ı 1 j I" ı le. A d ı·b U 1 k T• k Ş şubat 935 defterlıılo 156 auma- gcsı e :. ıraya $atı aca tır. n e 1 cuz u ur enpazan 
rasmda mukayyet şarkrn ıh· M.ıtbaamıza m u ' a c a a ~ ~ ~ ~ ~ • • • ~ 
mtt tlmalen ~umsal başı garben td·lmelidir 2-S ~~ ~&AAi! '#&' &ı:a d):;ı d):;ı et);>~ 
kardeşi mıtrap ·caouben halll mmmwwwwwwsıcsıawwwwww~..,.• ·····---·-~ ..... ~, oğla mustafa ne mahıiut ve memurıı huzurunda 24 6 9:-lB cu
beutıı lira m1.1bammen kıy ma gOoQ saat 9 de ihale edile
m~lli diğer tarla ve teşrini ceatnden satış gllnQnde artırma 
ıant 932 defterini• 36 nomar8 • muhammeı bedeli .kıymetlerlalo 
ıında mukayyet sağ tardı ye yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
geni ahmet ve sol tarafı kar ta kdlrde eıı son arlmtDID ta-
deşl mıtrap arkıtsı ve c phesl sbhildü bak.i kalmak nıre ar
ınblbl ıenet ile mahdut ve Oç tırmanın on bt'ş 1ınn daha uze
od ı bir mutb&h VP bir sofa ile tılarak on beşlı:ci günün ayol 
bir ahuru havi ve h.i yüz lira saatta en çok. artıran namıDa 
muhammen kıvmetll bir bılp Uıale1l katiyesi yapıhıca2ı ipotek 
hanenin taksimi dansından sahibi alacaklılar diğer alacak· 
dohyl yapılan duruşmıt s0nundıt lılamı bu gayri menkuller nze
meztur gayri meokullArin ka· rlndek\ haklarrnı ve husuııi faiz 
bntyetl t11kılmlyelerl olmacJıj'ı ve m1Brafa d ir olan iddialaruıı 
anlaşılmakla şuyuun lzı1Jesi için evrakı mnabltele.rile blrilkte 
vereıeler araaıada artırmaya yirmi gün içinde blldJrmelerl 
çıkarılmasıaa karar •erilmiş o\- ve oartoameıı görmek lıteyen
datundan blr ay mQddetle ar- ler daireye murı.caat etmeleri 
tırmayı çıkarılan ltbu gıyrt aksi takdirde biç bir hak iddia 
aeıku!ler ıulh mabkemul 1atıf edll.emlyect'aı illa olunur. 

H a r ı k a 

CROSLEY 
1938 model Radyosu 

Ceryan olmıyan yerlerde yalnız 6 Volt 
Akümülatörle işler. 110 veya 220 

Volt ceryanla çalış,r. 
Satış yen : 

• 


