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Fe 8.ketzedeler için 
l. r t r f nda gösteril n alakaya 

ıil"ye Vek hm "zin teşekkur·· 
2 ( A. A ) - zarara u raqon fltıi nda1la· 

art. G _ rı zzn ihtigaçlarına yardım 
n ..5e , ri B ş kru K _ olmak üzre her tarafta 

a R rş hir z ze e i müna- kenddiğinden alınan teşcb
seb tıy/e Urnumf Mü/ ett 'ş biislerle toplanmakta olan 
lilc. re, Val'lrklere ve Parti iane/erin Kızılay genel mer
teşlcilatma l!Şağıdaki tamimi kezine gönderilmek üzrtt 

gönd rmiıtir: mahallin Kızılag şubelerine 
Vat nın h r bucağından verılmesinide rica edırim. 

'V iz lkı'1tızın lıiikümde fJe Viltigd 'lıe /caza/arda sldaju 
t · e Kırşth 'r 'l Yozg t 
nnın 11 dıgı acıya 

i t r t gı / arı gelmek
te r. Ht'p · ız hıri iz içın 
dı n millı ş'arımı•rn hu 
Yr.ı s k tah s u 11 ve teza
hıırunu ş kra~la karşılarken 
~ -

tibi Kızılay genel merkezi· 
nin hu def ada butün teşki-

/atını seferber eılerek f ela

ketzedelerin i mdadzna k•ş. 
t11ğunu te~ekkürlerle srz 

ederim. 

Kamyone kazaları 
Kazalann önüne g ç k için 

mühim ka arlar verildi. 
Y ni Türk 

HAVASI 

Yunan Birliği 
( 3 Nis~n t rlh l Kurler hıt:ikı b11 ye11I ittifak d14'tr 

Verilen kararl r derhal tatbik sah sına geçmiştir Varşavekl gaz~t st yazıyor : Balkan de-.lctlırlnin fçtfmı ha-
Tnrklye ll Yuoani t o ara- linde buluodaktarı lllr 11m11dı 

Soa reci 1:: m1onet kız ı zam nl nlzııı i o~ı la· sındeki moonseb t, t>U so yirmi gOrCttlllmQş ve ilıUva eylediği 
üzerine ele iye bazı mOhim cnklnr. BP l~c ac \m i dün yıl zarfıodn k rakterl llk bir &hktimm, Balkan paktı ıhkO.•ı 
knrarlu vermiş ~() bu kararlar bu husust 11\:ıı gole' k rarları surette iok•şAf etm kt dk Mil· dahiliudo olduğu tuvib edil
vilAyetce derhal tatbik meYki- alll.11,tır. G (; lerı i at -* uen yonlarca insaoın f lılkctini mu- •iştir. l<'Bkat, buna ratraın 
ine konulmuştur. Bu dan sonl'a son.ıı se :il f r. yol imlıd:ı- cip olDn ~anh bir husuın tten 193~ Balkan pııktnua, bu paktı 
büynk kUçUk ki yon n kam- dınc:ı yDs• dılınl t r. gu hu· sonra bu ıki milletin tedrici dıbıl devletler ar111nd1 h11usı 
yonetler 00 sekiz klşid il fazl cuslar. Trabzon v 1 ı inden bir surette noluşmaya başladığı; palltık. anlıışaulara meydan 
yolcu almıy!cek ve şoför ya- tıutnn civar ve ık vıl yelll'r EıOstluk ınunbedest nkd tmeP,13 vermlycc•ğl tokar edilemea . 
nıada yalnız bir kişi buluııı vali.ıklerlntt, yak k ı: -"'ll ma- d >St ne mOu sebetlcre girl~tlği ÇOnkn; Balkan paktı, kollektif 
bilecek.lir. kımata blldlrılmi,, ' ayni v bunu ·nl'Şllıkh demi tec - ea.alyet prcaslplerlne d•J•Dlllak 

Yolcu ve 7Qk bir nada 
deen, ayrı arabalarla 11ık.lıdile· 
cektlr. Bmndao l>ışkıs her. 
baogl ... uayettın nrllmlş oluraa 
olım11 şofOr ıbllyetııameleri 

makamlar aa bu kararları l S· vnz ve mn t rek büdutları ve fülk!iD barışını kt ruaık içla 
rip e kabul etml:)lercilr koruma p ktl "ınm t kip 6yl • ıhdss dılmişti. llalbukı b•gaa 

Zelzele 
yer yer devam 
ediyor. 

'frabıoa belediye heyeti ı feuni-
1eshıce tetkik edilecek ve 9Up 

Felôketzeae 1 ııeu görnlenler tekrar ı111t1bana 
tabi tutulacaklardır. 

snton mnn ı~ yo l rıo- dlğı görUlm ştnr BugOo At!nA.d n bu Plklıo n .. ııadaa olın iki 
dııkı juc .rmı k rakollıırı, fren nldığt:nız bir lısb r. bize TUr· deTlttia hususi bir ittifak ıkd. 
k0.2ıtlarıoı, şoror eh iyetcame kıye ilf! \ un. raıs• n ıır ındıı etmekte iulunduğu • gOrllJO
leriııi yolcu ıdedlai \'e sOyrOse- d bıı geniş hır 1 /J mn muş. ruz. Bu ise, Balkan paktındaki 
fer lit:ıtlerini kontrol edecek· ll rek mUd fıın e a lnrını lhllvn alıkııı:ıun bu iki devleti ıatmla 
ıerdir. t lan blr birliğin m l-d ına g~l· etmemekte buluoınıı. tyle ltıde 

Bu tekıyyOdıt kısmen ga. mckte oıdu"'unu bildirm kt dır. olaaabilir ve şUphtslzl!ir ki bu 
çın sene de mevcut idi. Bele- Bu yeni no!A m ne kad r r - hareket, kcrıdl u.ıenraatıeri icı-

Ank•ra 25 ( A A. } Ba 
t•bah şehrimizde btş otu:da 
hafif z lzele o muştur. 

Kır sehırin Kosker nahiye 
si ve cıv rınd ı bu gecede 
şidd ilı sarsmtılar ve yır 
Q/tı gürültului devam etmiş 
'lle sabah dokuz onbeşte dört 
s nige d v m eden çok şid
d tli bir sarsıntı daha ol
m şt r. Kosker "e cifJar 
k rde sars ntılar deoam 
etm ktedır. 

Sait Bilal 
Kıymellı gençl rim'z:den Ordu 

lkti11t V ekı leti Kontrolörü Sa it 
Bıı·ı şehrimız KontrolSrlüğüne 
tayin edilmiş, Ordudan şehrimize 
gelerek vozıfeai e başlamıştır. 

Görüşler. Duyuşlar 

kardeşlerimize 
Şehrimizde iane 
dercine başlandı 
Kırşehir ve Yozgat zclzele

leıinden müteessir olan yurddaş· 

lnrımıza Trabzon da teseUı ve 
yardım elini u:ı:atmıştır. llk felaket 
haberi gelir gelmez Valimiz, Trab
zonun teesslirleriııi bildirmiş, her 
iki vil5yet valılerinden teşekkür 

telgralları nlıoınıştır. 

Şehrimiz.de Valimizin riyaseti 
albnda bir komisyon teşekkül ede
rek iane derci faaliyetine reçil
miştir. 

hk olarak Belediye rei8 ve 
memurları 25 lira vermif, Gazi. 
pa~a okulu talebesi tarafından 
dahi 11 lira toplanmıştır. 

Eczahaneler Müfettişi 
Sıhhiye Vekileti eczahaneler 

milfettişi lsmail Hakkı Ye~ilyurt 
şehrimize gelmiıtir. 

Bir Arkadaşa Mektup 
T r bzonda ne var, ne yok 

dıye ıoruyor un. Trabzonda neler 
Yok kı , . Bır kere Trabzon; 
fıındi enı b idi ıo Trabzon de
Q'il. H n y U oso k an geçer· 
ken : Şuras nın parke do,.endi
~ıni go tc le m y :ı:? dıye oyle
§ rtiık lşt o sokı~ı gel de şımdi 
gör. Mulccmınelcc parkelendi ve 
her gören : 

- Yahu şimdiye kadar ne 
den y pıl mllmış ? d ye h yrette 
ita ı. l lanı 1 aret •:ı:arlıg-tnın 
•rasından geç rlccn ıv mır.e bır 
kasvet ço erdi de : Şu mezerlığı 

b 
ır d ın k r da b ası 

ukvtn .dele 
tı:ıcnnıd bulu urd it. işte, o te 
ınennım d bugua ye n geldı. 

lianı bır go n d nard n yukarı 
dar, yo u ı bu ru ar tıklar-,., 
dan, k 1 d v rlara o und•n ge· 
Çerken : "Ne berbat yerlcrdır. 
der, bu ndan gelip geçen ınsaa
lara cırdık. Gel gor kı şimdı ne 
halı al 1 bu yol Geçen gun oto 
llloh 1 ıle buradan geçerken seni 
hatırladım, Gaıi cııddesınin par· 
keltnıp top ak ıyalarla suılen
lll14 ~eklını gelıp gorHn okadar 
lllenınun kalacaksın kı • . • Hele 
•slcele se t nı ııorma. Sahılden 
Çöınlek ıı bır fO a çıld ğı gibı 
l'o.cJ ısk le .n n onune kadar 
0toınobillerı ındıren ırenış, mu· 
keDıınel yollar da yapıldı. Oranın 
telcıl ve wınıarası tanının z bir 

•le ieldı. ~enın çırılçıplak bı· 
rıktıtın Guze1hiaarın göğıilnde 
lkaıyalar, okalip~oalar, çamlar, 
btııbır çıııt çiçekler, zarif tarh· 

larla bezenıniş bir puk meydana 
getırildi. Akş:ımları buraaı Trab
zon hıılkının kadınlı erkekli sey
rangatu olmuştur. Dahaaı var, 
hanı bir zamanlar irfnde binbir 

zcvkuaef a aürduğümuz ve ıoıı

radan bakımsızlıktan perişanlıta 

duşmuş olan Maşatlık da ye:ıi
den ı ıya edılıneğc, e•ki neıeli ha 
lıni alııııya koyulmuıtur. 

Hele azızım, o şahane mın-

ralı Boztepe yôk mu, ODU rel 
de bir gor, tnrıfli ve ll\Svirli 
edebiyat yapmadan diyeyim ki 
Boıtepc, şımdı yeşil bir tepe 
oldu. Ş ır m bu um z HaJıl Nı 
ı ı go uriieD on soy le, "Bo:ıt •• 

p aoyadını Y ş ltep ye çevir· 
ıı 1,, Çamlar, alcuyal:ır, daha 

peıt çok çeşıUı ağ'açlarJa bezenen 
bu e~sız t pe bırkıç sene sonra 
duuyaıııo en guzel tepelerındcn, 
mesırelerınden bıri olac:ak. Hani 
ıçındo inekler dolaşan takıim me
urlığı da Trabzonun en güzel 
parklarından bıri olmak ıçin ova
rılıyor. l:ieJedıye parkı da artık 

ıöz alıcı boş bır manzara arzet. 
mtğe b::ışladı. Halkevının onunde 
goz tırmahyaa bir büyük bina 
vardı ya, işte bu sabah onun da 
kullahh lepesıni kesip altılar, o 
çırl.m manzara da ortadsn kaldı
rıldı. Daha neden ve nerelerden 
balısedeyım. Geçelım Kavakmey· 
dan semlıne : Burada, Türkiyede 
e!llsıılıne az tesadüf edilir bir bil· 
yuk modern hastane yapılmak 
tadır. 

Cevdet Alap 
- Devamı ıe1ecık 11yıdı -

Gıyri nizami yapılan gealş diye öoOnde bOtnıı kamyonet men bir lttitck .dıuı taşımı~ or- hıdır. Aocak, bunua Balkan an. 
ve uzun karosoll kamyonet. Ieria ynklerl kontrol oluam kta sıı dR, hıç şllphP iz, l on on- laşma rnıa istik ali için ue kadar 
lere yolcu blndirllmiyecek, yal- idi. A c.ık sou kararlar noksan ı şması lı; nd , mn Hsebetleri fayd lı olabıleceği şCph lidir. 
oız eşyn alacaldordır. Bunlar da elbet.eri tamım'amı\tır. bir az ha lnki ... fı'Jı terrio M &haza pe çok reel eus-

--=-=-=~='""". decek ol n yeni bir ıttlf.::ı~tlr lııra i tinad eden ve zarurıtial 
23 Nisan !dmangücü Bucmıln ber b r, bu y ol illi· her gon bir 8Z daha tebsrlı 

fakın, Balkan p klıot b r z do ettirmekte buluaao Balkın ... 
Bayramı Bu sene de şampiyon z r uğr ttığını o1 ıem kLete- umtı itiu bu yozcteo bedbla 

0 } d U • • reddlld edemeyiz. neticeler çıkarm112ı utr11şmak 
Milli iıtildal ve hakimiyetimi. 

zin kurulduğu ve dflnyaya duyu
rulduğu bu mutlı:ı gunde şehrin 

her tarafı bayraklarla donanmış 

sok.aklar iuan kalabnlığından irC· 
çilemez bir hal almıştır. 

Sabahın aaat dokuzunda bütün 
mektepler bir bayram aevia~ 

içiade çocuk babçcaiai Joldurduk
taa aonra Kız Eaatituau ve adliye 
binası öcfinden Maraf caddesıni 

takiben Bcledıye alanıncia topla
aılmııtır. Saat oa otuzda Bay vo 
Bayan çocak toren mahallin' sr•· 
lcrek bütiıa okurları• hatırını 
aormuılardır. 

Bunu müteakip blltün ok.urlar 
hep bir atızdan iatildil martı ıoy
lediler, önce Kı:ı orta okul Dırek
törii B. Abdullah GüDel tarafından 
verilen söylev• müloakıp Şarbay 
C. Tur fan halk taraf ıadan müte-

addit alkışlarl, kesılc• anutltunu 
vermiştir. Hay çocuğun aöylcvini 
aütealdp taJobclor rcçıt resai 
yaparak Takıimden keadı semt
lerıne aynlmışlardır. 

Saat 14 den 15 • kadar Ço· 
cukevi ittılıoz olu.an Halkevilıde 

Vali, Mevki Komutanı, Askeri ve 
adli rüeH v• memurınin ziyaret
lerini kabul etmiılır. 

Akşam na 21 do Yıldız 

&nema bınuında Halltevı temsil 

kolu tartıf ııadan Hi111etınotlu piyeai 
tems 1 cdılcrclc ş h in münevver
lerine goıterılcıı~ Ku tür dırektoı ü 
Rıfat NccJet Evrımer terbıycvı 
bır muıa ııbe vr.rmışlerdır . 

Temsilde halkımızın takdirin.i 

Bu yeni ittifakın ·rnrklyft do1.ırru dtı"'ildlr. lJunuo, rınoak 
Bu Puar şelırimizdo mcvsi. u • 

6 0 

r ile Yunırni tan arısı d• şlmdlve ileride dlöer Balı.an devletleri· 
min en noyecanlı ve nliıkalı mar.. "' " • ... 

7 kadar akdedilen muchodelerdgrı olu de Türkiye Jle YuHaistını 
!arından biriyle lik maçları nihayet t t• t k 
bulmuştur. ne gibi farkları vnrdır? TQrldye ı ıp e me suretiyle aralarında 

Hcoü daha m ç başlaıııadaıı ve Yonaoistao, bunuıdı darbe bu kabil lıuı;usı aolıışmalır 7ıp
öoce Cumhuriyet al nındakı ıtad. nereden g"llrıe gel la yurtla- malamıa yol ıçıHıı ihtimali 
yomu aeyircılcr doldurmaya baş. rıoı mnşterek. blr surette mQ- mevcuddur. 1934 Bılkaa pakta 
Jamıştı. AyJardınberi devam eden .ı •raa etmeğl tekellDt etmiş lllJ'1 bıı1usl ltlr .kararla 193' 
çarpı~maların aoaunda fınıli ita bulunuyor. Yani Balkan p ktı 1'Urk - Yuaaa muabedıalai 
lan ldaıangucil vJ İdmııaoc n oıa Halkaoları llıllcndlreın bu tanulı be; buiDn Yuıoıln7a 
biriııcı takımları ılıt karıılışmaaınd 1 nok.tuı hakkmda fhttva etme- ve Romanya da 1934 Balkaa ..n kırmızılılar oyuna hılı:im bi; diği ıhk , bu y nl ltlftalı.Ja paktı ıbkftaııaıo, 17al ıerılt 
vaziyet roıtermışlerac de onbeş iki m!31l!lek l tuarmdaa kabul tahtında, ıeoışletll•eal ırıu
dakika aDrmeyen bu hakimiyet edllmışt!"'·. ıuau lzbaı tdtceklırdlr. Fıkıt 
tamaaıeo yeşıl beyazlılara ınlıkal Bu ıkı memleket, şimdiye bu Vlllİfet tahakkuk etmıtllkçe 
etmi§tir. kadar imza adıkları paktlarla Balkan blokaoun ar&Heoetl 

Çeviklik ve aefcı kabiliyetinin kendi emai)ct ıistemlerlal ptık muzarı ıu olacaktır : 
natünlüfü sayesinde levltalidc iyi tamıım\amakte ve liıslk111 Balkau paktı, yetdlterlae 
bak.im ve teknık bir oyun göıteren anlaşması lçlade hususi ve yeni sıkı ıık11a batlı buluaan Tar
Güclüler birinci haftayımın kırkıncı bir. münasebet ihdas eylemek- kiye - Yuaaaiıtıa ilbl iki ; 
dakika3ında Abdurrahmanın çek. tedır ve yukarıda da işaret etti- btrbirlerhıe dah• UJıf lıılı' ıu
titi güzel ve yerinde bir şutun flmlı &lbi, bilı.ı: sa bu ook!e, rette IJatlı OlH RO•anya _ Yu
•2• takilwuıle ilk galibiyet aayı. Balkaa antantının ınu1111~• aıs- ıoslavyı gibi dltar Jtı ıaaun 
sıaı yapmış oldular. bette zayıflaması demeklır. Fil· mUtcşıkkildlr. 

Birioc· haftayınıı kahir L:r 
hakimiyet altında bitiren yeşil 
beyazlar ikinci haftayımı gittikc 
•fılan bir ııürat ve çeviklikle le· 
madi ettirdikleri gibi haflayımın 
yedinci dıakikıısındıı muhııc'm Ni 
hadın çektiği güzel bir firikiyi 
Abdürrahman ikrnci tiefa olarak 
kafa ile Oc •le kale.sine sokarak 
sıfıra - ıki galıblyetlorini temin 
ıltiltr. 

Spor saha ınd ki devamlı ça· 
lışmn.anu•n haklı mükif ah olarak 
Tra n şampiyon uğunu kauı:ı n 
ldanngücü sporc:.ıları Kardeniz 
birir:c'lılderine iştirak etmek üz.re 
hum ıu bir f aaliyctle çalı ınak· 
tadırJar. 

Kamutayda 
Felaketzedelere 

yardım meselesi 
Ankara 25 ( A. A ) 
Büyük A1tliet .Meclisi lu

gtin Kırştdıir havalisindeki 
hareketiarzdan zarar gören
lere ilk yardım olmak üıre 
hö.kumetçe 'Oerilm~si teklif 
ttdiltn otrız bin liray~ Git 
kanun laqıhasını k bul et 

Binicilerimizi tebrik 
Ankara 25 ( A. A ) -
Başvekil Celil Bagar Av

rupado bul•nan binicileri
mız111 Nistelci murva//aki
getleri dolagısile kımlilırini 
tebrik etmiştir. 

Teşekkür 

kazuıan . Halkevi gcııçlerioı ve 
kora beyetıni başla kıymetli Ö"- Guçlülcrı tebrılc eder, önd~ki 

~ maçları i~in d muvaffııkiyetlor 

miştir.Ba tahsisatın kcifi ge
lip gelmiyec gi !f Olundalci 
mutalaaga karşı lç Bakanı 
ve Parti Gen~l Sekreteri 
Şükrü Kaya tesbit edilecek 
ihtiga :a göre ogr:ca tahsi
S!ll istenilecejini söylemiştir 

Rahmeti rahmanı knaşıa 
retikam:1 memleket baatı

hıoeslu4e ıerek dot11• n 
gerek doğu "adan sonra fen
nln bQtQa lcııblırıaı ve illce
Jiklerlnl tatbik e7l••ekle 
kılmayup gece ve gQudOz 
hır b .. ba Şefııcatlle hastamın 

bı~ıud n ayrılmıyın baştı•kim 
opera.lö~ ba~ Abdullah Sanere 
k Jblmia buton ı:ıwloıiyetlo. 
den kopıın m1ouet ve tlikran
lamnı ar.L. eder vo ayol alaka 
ile hakiki hemşirehk nalf e
s\oi baıuan başbeaşlre ba
yan Rı~IR ve ebe ~ayıa 

Ş diyeye de sJnsuz minnet· 
!erimi ıuaıır ve CHszeye it· 
ti.ak etmek ve tnl> de bu
luom~k ııuretlyle ll:ııdrı~lnaa

Jılt gv-. en bOtQn a.kraba 
veı enlbbaya cta leş k.kOrlerl· 
mın ll>.nğ:na mtJlıt r w gaze. 
teoiLia taaiiUlUDU 1 ica l'G8· 
rua. 

relmen bayan Sevinç olduğa bal- dıleriz. 
de hepısini bu muvaflakiyetlerin- -=
den dolayı tebrik ederiz. BELEDiYENiN 

OfOBÜSLERİ 
GELiYOR 

Belediyede 
tayinler 

Alucra malmüdüril iken bele· 
diye muhasebe müdürlüj'üne tayin 
kılınan bay laınail Hakkı relmi§ 

vazifelerine b~lamıştır. Belediye 
muhasebe işlerının çok mükemmel 

bir duzen ıçinde yürümekte olda· 
tu memnwıiyt t!e haber alınmıştır. 

§ 

Maliye meawrlarıodaa bay 
Hilmi ~ledıye tahvıl ;efliQ'ine tı· 
yin ohıamUf1 vuifııtae J>•ılaaııtır. 

Beheri ilçLin ikıyüz lıradan 
alhbin dörtyüz liraya Sadıkoğul 

Güreşci [erimiz 

galip geldi. 
larına ihale edılen ilci otobü J A k ra 25 ( A. A ) -
M ıy~ıın yirmisinde te.ı.rm ed le E ton ad1 el• 'D" bu _ 
cektır. Belediyece ç ta \ e bı et g 
kutuları ısmarlanmıştır. Yenı oto- yapıl n gu., eş erJ ağ r sık 
büslcr Haziranda servise b:ışlı· i /ette ç1ban D nimarkaiz 
yaciktır. 1 meşhur L 0 rseni y di daki 

Belediye Bütçesi l k~dn. ~n dört sar.iyede g~t. 
Belediyenin 938 bütçesi Büt· mış ıkı ~ıl?da aT1lc.a.n T1ılcı•ı 

çe EncOmesıincı :03,858 lira I Polor.galıgt on dakıkfl lcırk 
olarak teıbit ıdilınittir •anigede yınmi,L1rtlir. 

Hava KYrı..mu Mubasllıi 
MU~A KAFKAS 



27 Nısan 1938 

Sathk fındıkhkla 
Türkiye İş Bankası A. Ş. Trabzon Şube inden : 

Bıınknmızm tapulu s hibi bulundu~u : 
ı - Yomra r hlve ınin ruhta kbyüod., t pu ko~dı muci 

hince 50 d nüm meıabuıoda fındıklık : 
f) gu ıom : Hılllo&?l fındıklığı ve Kars'ı '>ğlu tarı sı, b zno 

uınumi yol; 
Kuzey mm: l<arsh "lu t rhısı , 

tı ıaın : H ılilotlu tarlası v fındıklığı ve Ktbr to"' 1 t ırlı: ı 
GUnC' sı ı ı: Türk o enoğlu Temel ve Saıt ve Se5 yar1> 

fındıklık! ı. 
2 - y m 1 thiy 1 in ruhla köyünde tnpıı kaydı muri 

Linc ( 9 · 80} rr. t e n u bb 1 messhıı ırd fındı\<l k: 
D ğu rnm : ( l el Ali J I rız zııde ) HUseyıo A voi Platin 

tarlası. 
Kuıey sınırı: HO yin Avni Platin tıırlssı; 
Bat1 sına ı : HRlt Panuyetoğhı vereseJPri fıııd!klığı; 
Gllney sı ı ı: Hüseyin Avni PAatin m ({ zası ve fırını VP 

bn2an lbr lıiın h i ve • fohmet Sslılı m ğaz ı 
P • n p21r ile ve p z rhkla sstılıklır. 
H - Görmek istiyeol rln gotOrlllOp ( otomobil m r rı tal be 

11t ) gö terilmelr, 
4 - Bu y ıl •ri tanı} nl rın tekllflerlrıl t ild"rmek Ozre hAr 

i~ gnnn şu erolz Dir klö :n~une murııcaııl arı. 1 - ı 

Değirmenderedc otlakiye icar arttırması 
Trabzon Dcftc..darlığ·ından: 

intifa h kkı Vılci t t t rin rligin a f Değ mend re 
Çukurç uır nı vkıınd d n ım i rl mn bır sen iti:. 
otlakıue i b el li pe ı '"d m k .. t le 15 
gün müdd ti ic r 

senelik icar btdelı 2 , 
bedelin güzde 7,5 pe 
olan 918 gdının ma 
sa•t 14 de Deft rdar 

~------------------~~~ 

Hususi muhasebe binası 
inşaat eksiltmesi 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
Jurment! kazasında (1698) lira (2ôj İ<U u 'uk k ş'f 

bedeli iizerinden yeniden yi1ptırılacalc olan Hum,.i mrılıa 
sehe binasının inşc.s! 22 glin müddetle eksıllm ğe konul 
muştur Mu1ı kkat teminatı (7 27) lira ( 37) kuruştur 
4-5 938 tarildne çatan çarşamba günü saat I 5 de 1'. i tiqet 
malc<ımında toplanacak olan dtzimi eneüme.nde ihalesi 
yapılacaktır. Keşif evrakile şartnamt>sini görmek istigen
ler her gün encumen k•lemine ııe talip o <ınlarm muvak 
le.at teminat/arife encümene mur11caatları. 3 - 4 

Belediye vergisi ve resimleri 
kakkında 

Belediye Riyasetinden ; 
Bıdedige fJergi resimleri •anununun 11 inci maddesi 

mucibince Belediyeye ha6-r 7.l!rilmeden hususi m:ıh 2llelerde 
miizcıgetle icrası memnu olap, müzayede ile s1Jt1lacak eş
.11anın muralcebe altında ve emniyetle satılmasi ve Halle 
men/ aatınm korunması için Beledi gece ıemercilede bir 
Mezat salonu tesis fi• lciiıat edilerelc amam istifadesine 
açılmıı öldağandan ba salondan gayri gerleTde aleni 
müzadegede ile tşganın satılması ve lcanunu Belediyıce 
tatJin edzm~miı olan DellGlların ıan 'atta men'; karar al 
tma alınmııtır. 

Badema müzaeegede ıle satılacolc her ne •İ eşyanın hu 
salonda teşhir f1e belediye Del/alı marif etile,· müzayede 
olunac,,ğı sagin Halkımızın ma'iirnu olmak. üzere ilar. o 
lunar. 2 - 2 

Maşothğın park ve gazino 
halinde kiraya verilecek 

BELEDİYE ENCÜMENiNDEN : 
Moşatlığın park haline ve g zino ş•klinde halkın 

istift1.desine açılması mürasip gö"rüldüğrinden bu .ıJerin 
şarlc tarafındaki gülcsek kısmının lcalıvelıane olarak iş
Jt.ıı/m k iizTe kiraya verilmesi lcararlrş'trılmışlır. 

Bu m hallin hir s ne!•k ictzrına tal 'p olanların 3 
mayis 938 salı günü Sflt:l 14 de temin.at makbuzlariqle 
• cümene m:ıractıalları ilan olunur. a 4 

Yenigol 

; ., ;~ tnrllund n itibaren 
•bllınoıl !~in dairede 

artırma arl
do yıı) a 
gör bil-

Tra on lr:rn dair ılnd n 
A~ik arlır ı a ile pa aya çev • 

nlecek goyrlruenkultıo ne oıdllğu : 
Gayri menkulün buhmdu 'U mevki 

mukall si ı;oka41 numarası: 

Trabıonun Boztepei bili Tak· 
aim caddesinde. 

Canibi bini Mustafa ağa ha
nesi Yesari Cerrah oğullan hane 
si "e a sası Cerrah ofullarmdao 
Reşadın aldığı hane ve cepheai 
tarikiam ıle mahdut hane 4800 
hissede 4695 hissesi 80 arşın 

mayıs 341 ve 90 numara ve ki· 
ounisani 930 ve 40 ,numara ve 
lı:anucisani 931 tarih vo 39 nu· 
mara ve kanunisani 932 tarih ve 
112 numara ve haziran 931 tarih 
ve 133 11umara ve şubat 931 ta
rih ve 20 ı.umaruıada kayıtlı. 

takdir olunan kıymet : 
700 Lıra. 

Artırmanın ) apıacağı yer,gtın,ıaat: 
Trabzon icra daireıinde 27-5 938 
cuma ıuııü saat ondan onaltıya 

kadar. 
ı- İşbu gııyrlmenkullln artırma 

Şarlnam el ~ı 4-!.188 larlhlnden U
baren 937 
ın• mıır•ı ı ı nyy o numara ında 
lı k Sili uıımcr.ı i~ in açıktır 
Uılndn ) ıu:ılı olıuuurdıuı fazla ma
JQmat aJmı k isteyenler, ltbu şart 

nameye v ! 37-'ilJS doeya 11uaıara&i 

memu iye illi e murucnat etmelidir 

~~~\!\P 

Lı a~ k.~ 

I stanbul f iatına satış 
Rubu asırdan beri Lüks ve Ucuzlnğu ile şöhretşıar 

An elib Manifatura Mağazası 
Bu kerre flvrupadcın get"rltiği tuh.·fJye ve monifatura eşyasmı 

is nbul fiat na satmaktadır. 
Bu itibarlD Şark vilayetlerinin artık lstanbula kadar ihtiyari z11hmet ve 

mrısraf etmenize /üzüm kalmamışt1r. Teşrif buyuracak h1Jlkımızın 
bu hakikatı anlamakda güçlük çekmi}'eceği şübhesizdir. 

Her çeşit Lüks ve harciôlem eşya 
And lıb ucuzluk ve Türk Şenpazarıada bulurlar, 

İstanbulda 10 liraya satılan mevsimlik 
son moda buluzlar, mağazamızda 6 - 7,5 lira 

arasındadır, Sayın müşterilerimize bir hizınet olmak üzre 

Hızırilyaz ve Yaz içir, 
Bllu um f' yıı getirilmi tir. Bunl rdan h'l kn bPyaz yazlık keten li'lsllk ayakkabılardan 

Karyola ve t kımı .. rrnıı kı d r her şey sal ı:ı mflşterllerimlzin emirlerine 
aruad<• olduğunu sıınılmı lıllrmetlerimlzi sunarak arıederlz 

Köylü halkımızın muhtaç olduğu mallarda da 
Ayrıca ikram ve tenzilat yapmakta haz du\ arız. 

TRABZON • BALIKPAZARINDA 

Andelib Ucuzluk Türk Şenpazara ... 
~~.dk\~ dbdhdhdh~ 

~mmmmmm~mmmm~~mmmmm~ 

L 
1938 model Radyosu 

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

Volt ceryanla çahşır. 
Satış yeri 

HAKKI ATMACA 1 
TRABZON 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ilan 
Of Tapu müdürlüjünden: 

Of un Ş;ntlc paçan lcagünden 
Kır Hoıo.n oğullarından Ah 

-:C-? --

Kahvehane icar artırması 
Belediye encümeninden: 

Agafilbo lcöprüsii üzerinJı /edin Bılediyıge ait lcakoı
hanınin on üç •glılc ic•rı 011611 tiin miltldetle •çık .,,.,. 
moğa kon•l111uıtar. 

Artır•• 2'·4-938 Cuma tünü ıa•t 14 de itr• edilecı
iinılın istılclilırin teminatı mavalclc•ta malcbuzlari/e ın-
cümt11• muracaattarı. 4 - 4 

Pazarhkla badana yaptır1lacak 
Lise Direktörlüğünden ; 

Dükkanların açılma soatı 
değiştirildi 

BELEDiYE RİYı SETiNDEN: 

:.- .ıUtırıu ) a işti ak için yukarıda 
ya.zıh kı)ın tın )11Zde .>cıdibuı.:uk 
nJ belinde p y veya milJt btr Bakanın 

teminat meJilubu tevdi edllecektir(I42 l 8· lpolek sahibi alacaklılarla dığer 
el~kdaru ı -.e irtifak hakkı ııahıp 

medin oğlu Haıtznın 305 t11ri 
hinde haricen Ruşen oju/. 
/arından Melaaedin o;ulları 
lsmail fit Hiisıgin vı Meh
met vı valıdtleri Haciredın 
satın aldıjı topunun 
89 yq,lclarna tarih ~' 194 
numarasında tarojları iki 
tarafı buda o;lu Mehmet 'fJe 
Süle11man ı1e lmda ojıılları 
ile mahdut bir döniim mik
tarında ve da; cioari mıo· 
kiindelci çagırın 1515 numa· 
ralı k nun ve nizamısi hü
kümlerine te'C1/ilcan namına 
tescilini isteme/etedir. K•gıt 

lisenin muhtelif g•rierinck bermuci6i lceşif 466 21 lca· 
raşlrılc 'fJe 35 t1111inatı muvalclcatlı hadan•, mıremmet .,,. 
sairesinin pazarlı/ela iluılesi Nopılacajıada11 istelclilıin tı· 
minat mektub• ile oirlikte 28 4. 938 perşem6e gün• on· 
6tşte lcültü' direktöliiii Jaif esinı i1119urmal•,, fle şart• 
namegi görmelc üzer• de lcültir direlctörlüiiine mrzrtıcaal 
ları ıld11 o 'unar. 

Yoz mefJ.simi clolayısigle Jülclcdn ve mapuaların 
açılma ve kapanma ıaatları değiştirilmiştir. 

Belediye meclisinin 8 11-937 tor!lıli kararırvJu zrkr 
ve ilan edilen milesstseler hariç o!malc üzre diğer dıik 

karı mağ.,za -:ıe sair tic "etlıanelerin 1 mcyis 938 tarihinden 
itibaren sahah'arı saat "7.de o rlarak alcş:ıml rı .630., de 
kapamalarına Belediye Meclisince karar ve1ildijindm 
hiltlfıntla hareketleri ıörü/,,celclerin tecziqe edilcctlcleri 
ilan ofunrır. 3 - 4 

lr.şaat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

r,:e kez G zipa a ı k okulunun ikmalı inşuına ait (i848) Jira 6 
kuruşluk keş f bed !. ıerınd n 16 gila müddetle açı\c: elcsiltmele 
konulmuştur. Muvak:ıea temınalı (5d8) l'ra (60) ku uştur. 11 5 938 
tari in ç tan çarş mba rünil aat 15 de viliiy,.t makamında topla 
a c it o n d i e cüme ~ı si yıp c ktır. Keşif evr kile şart· 
naıa ı oı rm ' ı t y nler t.r ıün MıCÜmeu kılcmıne ve talip olan 
lırsa muv k. t t inat makbu& veyı tııak• mektuplıu ile ne mene 

\U'&111U.1ı. - 4 

lerıııın gayrın cnkul tu.eriudeki .balda 
rını huııwıile faiz \"e maarala dair 
olıuı ıddıalarını işbu illo tarihinden 
ihilbaren yirmi gtln içinde evrakı 

müııbllelerile birlikte menınrlyetiml 
ze bildlrmoJerl icap eder. aksi hal 
de hak1arı tapu ııiclJile 11abıt o!ma 
dıkça tıalış bt.delinln paylaımuıı daıı 
hariç kalırlar. 

4 oıısterılcn g1lı de artırma) a 
iştirak t:dı.:ıııer artırıua şartı am ıilni 
okumuı e ıazumlu maıamat almıı; 
ve bunları lemawea kabul elmi!f 
ad ve lhU ar olUDurlar. 

5 Ta~in edilen zamanda gayri 
ıı enkul tlc; defa lmgı dıklan soııra 
en \Ok nr ır ı.ıa ihaıı: ecııı1r ancak 
artıı ıııa bt.d ll muhnın ıı kıyın in 
yOzde ) im ş befini buıuııtz ' a 
satış iit )t:n n alaca"1Jla ru hanı an 
diğer ıılaeaklılar bulw. p t del 
bunlnrıo o gayri !ltenku ı ıs ı uıın 
dilnuş ol alarınıa m ı uu dan 

alacaklıların o gayai menkul ile temin 
edllmit alacakları mecmuunJan fazla 
ya çıkmak prtile, en çok arbrana 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edllmezııe ihale yapılmaz. ve aatıt 
talebi dııeer. 

6 Gayri nıenkul kendisine !bal• 
ol un an kim1e derhal veya verileln 
mühlet içinde parayı vermı1e llıale 

1kararı feaholunarak kendsiden evvclun 
yllkaek tek ifte bulunan kimse arz nıiş 
oJdugu bedelle almığa razı olmaz Veya 

bnlunmllZlla hemen onbeı gün milddet 
le art rmnya çıkarılıp en ~ok arlııana 
ihale cdihr. iki ihale araıındnki fark 
ve ge~:cn günler J~iııde y11Zbe!f ten 
hesap oluııacak fai~ ve diğer zarar 
lar ayrıca lıüuıe hacet kalmabıllll 
m runrıyeUmlzce alıcıdan tahsil olunur 
madde (331) 

r zlı.ya çı.kmaua en çok artırıı.wu 
ta.lıhüdll bakı kalmak llzere artırma 
on bt:ş ülln daha temdit ve on beşinci 
nftnfln ecnu olan • Gayrimıınkııller yukaJda gOaterilen 
..... • 27 4 9~ tarihınde trabz n icra 
1·6-9 8 cumırte11 aaıt onda yapı meunırlu&u -0daaıda ifbıı ve gııtlerllea 
acak artıı madı, bedeli aabt lata1e J artırma o-rtnameeiııde Mbl~ 

Din ıluafıııa J'lçJı.uıı olu dljtı Ululuur. 

=====~=============~==========---

aa/ı;plerintlen llüsegini11 335 Zayi 
dı ölmısile terle ıglctlt;ı Tr•6zon BeleJigısinden 
mir•scıl•rındun ojl• mıh· •lmış oldağu1113/ 8 nu rnaralı 
meti11 mahii ilcem•ti meElıal ıof ör wsilc•mı zagi ettim. 
6ulunt/11ğu.ıudıın tc6lii•t ic- Y•nisini alaca;ımJan ıslci· 

sinin hiJkmü elmadı;ı ila11 
ra lcılınam111Hi1tır. il• ıaıri olunur. 
menlcalun t•••'1vf u h•klcın- Ak~abat 
da 18 ha•iran j38 crım':'ıtesı Dolcsanhfrojlu Meolut 
günü saat 1.J dı mahallen 1--------------.-ıııııı 
keş/ ,,, t•la/cılcat ic'" kılı· Zayi cüzdan 
tıaca;ınJan itirazini mezlc~r Trabzon belediyeıindea ılmlf 

ıünd• mahalın.i• t1ıga dahc oldua-um 16 4.9 .. 0 tarihli ve 16' 
numaralı ıoför cllıdanımı zayi 

ıwvel ıa~ı iie topu memur-
ottim yeniıini alacaıımdan eakili• 

lıj111• 6ild;,ilmeıi lüzümi Dİll bUkmü yoktur. 

tıbli;at maluımınQ "dim ol· Şoför Oıman otlu Hasad 
ma4 ;u1rı ll'1s olııur. Uıuo otlu 


