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15 neıi gıl ..1 '--~_...:;, ___ _ 
e 8ketzede kardeşlerimizi düşünelim 

• 
Birimiz Felôket 
hepimiz; hepimiz karşısında 
b• · • • Her tarafta vasi ırımız içın .. ~ 

hassasiyet var 
V atanın herhangi bir pır- A 

çaııada bat&OıtereD ren- Ankara 28 ( A. . ) -
ketterden hoplmla aJnl dMe· Almolcta oltlajuma• telı-
cede mnt esı riz Sel, ran&lo, ra/lar Ktrıelair mıntalca
ıelz le ıibl retler netlce1lnd•, sınJald a.lzele manaıe6e 
e 1 1 barklarını klybedeo tigle f elalcete a;ro:•n lcar-
1 t ıel iye, hem J.ıl•rlmizin gartlımın• k•ı· 
d 11r ı m bscdırlar. Yure• malc içl11 lı•r t•,•fta ııniı 
d hk ka d 1k vuif elerlnln iir milcgast• f t1•liıtte ı•· 
lclplarıdar •nı. • l çilmiı ia/u,,Ju;an• 6ı tlir 

Kırşehir ve Yozııt vlla7et- ,,,,A:t•dir. 
lerinde hıdfs ola• ve hennı 
lemamen geçmemi' bulunan Vazifesini yapmıyan 
zetıeıe feUlketlaln gOn geçdikce bir kaymakam 
tumuı ve ehamml1etl datı. çok 
•nlaoı msktadır: YOılerce .kOJ Anlc•r• 18 ( A. A. ) -
lernımen barıb olmuş, bialerce Y•r dtpr••tiıi 111ı•t•lr•11-
'1Ut1 dağılmıf, bir 1QrQ Yatan· nm a/ıil olan Çiç•lı Ja;ı 

Belediye Bütçesi 
205,358 lira olarak tesbit ve 

kabul edildi .. 
Oıçen uyımızda 938 Bele· 

diye a.ntçeslala da1ml encQmenet 
205.358 llrı olarak teıblt edil. 
dltfml 711mı1tık. Çarıımbı gQnQ 
toplınao BelediJ• mtcllalade, 
encl1meace teablt edilmiş olan 
bntçe aynea kıbul edllmlştlr. 
937 bütceıl 165 bla Ura idi 
Bucnae kadar 1ıpılaa tahsilat 
l 70 bin lirada• fazlıdır. Mayıı 

sonuna kadar 180 -la llrarı ge. 
·eti aolatılmıktıclır. Oeçen 11aey• 
gelhıct1e kıllar tıbsllat yekQou 
90 - 100 bla llrıyı ıeçmlyordu 

artmıştır. 

038 bntç:ııslnln maaraf kaımı 
f11 ııkllde tes~lt ve kabul edll
•lftlr : Mtof!!t 52,000, ı2mır 
65.000, sıhhiye tanzifat •• mez
baha 45,000, mDtetcrrlk ve da. 
lm1 masarif 8,000, yardım 15,000 
borçlar 10,000 liradır. Yeni bnt
çede ltıur işleri için 65 itin 
lira afnlmış olması dlkkftt Te 
•emnuılyele detır bir keyfi· 
yetttr. Şimdiye kadar IQ'mar ff 
lerln• aynlın para 25 - SO bin 
llra71 ıeçmezdJ. Ylae bu cQaa. 
leddn olmak Qzere itral1e t~şld 
l&boa ~ok ete 11mlyet verilmek· 
tedlr. Bu HDe itfaiye Jçlıı 7eni 
bir kıluuz •ıklnası dahi ılıDı· 

clat ıçıkda .kılmJŞdır, kundak· 1 
dakt rnrulırdan ak Açlı ııine- lcaaıi lcegm2lc.•ı IT09 ille B H V 
lere kadar hepsi açıtda .• ıarıınlı lıaberini ,ole ,.. aş ve ariciye ekillerimiz 

Ut felaket habırl ıellr v•rtliii 'Dlf llögl• f •ldlutli 

Yeni bale•. tlmdlJ• kadarki 
bQtçılırlo en ylkteli'ir M ıta 
aebe kıdroıu iyi bir şekil almıt 
n blıı Bele.tire ı•llrlerl dı cak.br. 

ıeımea, vııtmız Trabıoaun t• iir ••m1111a •••ig•ti11 ıca, Yunanistanda tasavvurun fevkinde 
•nrlerllli blldlrmlf, bu te1elll •tti ği laassaılgıt •e f ••li ı•tl 
ltalerl ber iki vllayetde ilerin J• • l ltl. • te ah ti k 1 d 1 
bir ha&lall)'et uyandırmıştır. fÖSlffrmecılİI an tlll lflll· z ura a arşı an 1 ar 
Yine o ana, teUlketsede kardet· tlan tılcaiitı ın1lc ıtlilmiJtir. A11kara 27 ( A. A. ) - Bc,.eldl Celal B11gar/11 
lertalze 1ardım meselesi dQfQ· Türk - Yunan Hericig• v.lrili Rüştj Ar•• b•gıin i•••t 11 "' lıaııısr 
DOima,, Sa1m Vıllmizla rl1a .. u trenle Aiin•ıa mııvasıl4t etmi,ler ve ist•sgondtı mrra-
ıltıadı bu bıJlflı tıta batınl· Munzam pakti ıimlı lcarıılanmı,ltlrtlır. Ya11•11 hududundan itl6aren l11i-
lll111 içle bir be1et tttektnı 
ıtaılfdlr. Bu itibarı.. acılı kar· imzalandı tü11 lıot ıiıırıcihıJttl• Serez vı Selanilcte halk tarafından 
"8tlerlmlze karşı ilk kar•eşllk. A11k"r• 28 ( A A. ) gösterilen hüınü lc11.bal tıuawearun ftv.~inde cantia11 samimi 
taıtresi Ua edllmlf, lkiacld de Din ıaat 011 Hlciztlı Ati- 11c 6•gilc olnuııtar. Atlntıd• istcsyonaa vı yollaula halle 
batarllmak JOluau tutaqclur t .-tllı ilci Üd w .aıtqilı &pelcllllllİ•i w Hariclı• V•\ilimizi •llcı#•mııl•rJır. 

DabUIJ• v.wu•••le _.. ... ıJt.t •_;.ı.ıu•rl Tıirl ..,.,. Yw• ,,,..-.,, S.,Wldliml.tn "• H•rlap• 
la•lml ozerlae toplaaHı paralar -.--. 
Kızııar merkezine ıonderllmet Yanan mıınd• pa/ctuu 1111 VJdlllllld• r ... n1d.,.. 6•llfl•rilli •llm/.,,,,,/cta lwiat-
Uıere .. ııaııı Kızılay ıubelerlae zal•mııtır. ten Atl11•g• icatlar hlkın Mlfllml w Jı.r•retli Mınil 
ratınıacak, ve Kmlay merte- İngiliz • Fransız Jc.llalüna tı/Janız •ttinıı•il•tlirler. 
ilacı de f elltetzedelerla lhtl· 8 " · · · F 1 k d Jaçlırı temi& edllecık.&ir. Otıa- mQzakerelerİ aşmusavınmız 8 Q 8tz8 8 
lırdın ı.erı vıtanıa ber tara- başladı J Ankaradan pldi k d 1 
fuıda geDif mlkJ .... çalıpular AU.r• 28 ( A. A.) - Bir •tt•••ttn beri AH• ar eş erimize 
Var. liQtQa bu çallflU)udan • nü bulanan Oçıaco u.amı d 
IJl htl ler ılıDmlf Ye alı•· p,.,... ., .. ıtıll "• H·· ı MQfetUtllk BqaDpYlrl Sa;rıa ya r 1 m 
llakdaclır. Bu ııa.ı badiaeler rlcig• ••ırı ttltn Lot1th•g• Nizami Ataker \Mrfdlba ıoaı 
kar111ınü dalma ıammıeı.a ı•l""'l•rtlir. cu.ııurt1•t yapurlle ıelarbllM Kırıehlr ve Yoapt zelHl• 
husası1ell ea mQkem•el.. lt/rill• Fr•tuı• mi•ar•· relalf npmda •e llkeleele kar· rinde Hlerl barkları 7ıtıhb 
ltr•iı buluua Tıabsoa, lalf 1 .:'•::r~in;•:..:•;::.l;ıi"~'-;.;.,:;ı;;ı.;;;•;;•;.•~ıt;;;•';.;.·....:~":;l;;a.-n•-•t.I•.'*-·------ çadır abıada kalın kırdqlırl-
en he rot ki bu ..ıer • .cu •• mlze bir yardım olmak aare 
deıllk •ızllealal rta• •JDI •- Görüşler. Duyuşlar ita terre de f8brlmlı zlrut 

... ıs-el ve buu•1eue ifa Bı'r Arkadaşa Mektu P bankası me•url•n t•r•hnd•D 
etm1t oımatda11 bas t1111ıcatdır. ıo. hava kurumu idare heyeti 

Ha"8e ••1dandaclır: FelA· - Geçen uyıdın denm - zia, Valimizle Belediye ReiaiaW. tarafmdan 160, Boıtepe llkok.ulu 
kete utrı1•• JUrdütlanD rar- Bizim lçiau okudufmaaz, allka v• rayretleri AJNiD.I• bu tarafındq 3 Un 84 kurut H· 

dımlanna kotlUk • · Buada her ld>talne çocukluk, reaçlik yudıklanm hep olıcak. Buaciaa ıllmlştlr. 
aıın, ooıua 1erl Ye kıymeti batıralar .. ız Li1enin yerinde bizi• kadar ıH do .. in oluıaf Partide 
'IOtdu Mil olan duymak Ye dıhı rüzel ve modera bir Azizim, Trabsoa aradıf1 Va-
'- "'d UU.blr mülAUll •• u .... ·a temelleri kamlauya bat· &Of••· ır. u.y &!1---L U•e, Şarba•a kavn•ta. Artık b• "' 1 k b pl landL la6aG atadı realfleW..-. .1 .1 ·-. 
•utıyete)'8 .. apı ma aınn, e bütin ihtiyaca elveritli ,.kı. .o- iki deterli " pyretU hq 11ye-
Dılı birimiz, Ye birllllı beplmtz L-•--L. D-•-rdu bq~- _,;.,... d T b Lx..ı. ..ı_ ... ı.:. 
1..a- Oldghnmuzll .. llertk .k()f- ..,UUIU'I& _.. .., S" ılD e ra IOD avz ru.a r-
11\tlll ... 11 Trabzoac:la ~yle yeai biaalar, mil- mahalleleriu kadar her Abada 
lllak f eueaeler yapıl4ı ve yıptbyor ki öaleditiae kavapcakbr, Bu ı ,,,. 

B k r Sukuti Kulaksızoğlu İDl&JUD yilreti i~iharla kaba11- pılan ifler• bakıyorua da bu 
yor • . • Meseli : Bir mezbahamız kanaati ecliDiyorum. Artık buac:laD 

DoJt hükl1metlerin var ki ımaaliae Tilrkiyede .. böyle ıu it yapabıa, bu İf yapıl-

ı · teaadGf oluur, bea p}Jıi ve hm .... ., diye dlfil, fU İf yapılıyor, 
Atatirke taziye en h ..ı • ı..=-ey ba i• yıpılıcak, diye yas••--feant ve em •• muuza .... ~ · .. •-

Ankara 29 (AA.) - Kırıebl Solll'• Molozda Lir Bom Nrayı, Bu aektubucnc:la aordutun 
lllıele 1 d Jl yıalle R~lil Cıı•· Mamlwıed• bir Hal ' apalıyor U nalla cıyabıaı ıöyle reliıi pzel 
bur Atattrkle Elen, Atıan nuıl ulata11•· Trabzon bu var· verdim. Bir dahakiae aana Trab
krııtarı ve Su•IJe Relai Cam· llk.larla dlakl ; y11ti 1 • a 1 a ıoaua iç bayabndan, tapylflll• 
hu u, ErduD emlrl araaada aımaDıadald Trabzoaa çoktan du da bahaecieeetim. 

1.tı1&r flır teati edilmiştir. rölred• lttramıbr. Belediyeııia Son olarak diyeyim ki öyle 
.-arladafl otoblaler plip ıPP bir Valimiz, öyle bir Belediye 

Elen krah 
Baş ve Hariciye 
Vekillerimizi 

etti .. 
ı A.,A) - Elea 

k ı dlla BaşHkll CelAl Bayan 
•• Hariciye Hklll ROştQ Aruı 
:f _~ •Jrı kabul etllllf ve heye 
,...qzt Olle reaıtlae davet 
•laalştlr. Blffe\U ve Harlclye 
'•klllmlzla Elen meçhul ılker 
~rını bQJGk meıulalle 99· 
.... ko1•11111N1r. 

yiae lıqlana artık Sotukaumm, 
z.taıozu. Boztepe ( y 81ıltepe ) Reiaimiz var ki, tehria, viliyetill 
a1n il• bal alaoaıuu bir taaavnr blltilD ilııt;yıçlarım dGfGDDrler, 
bayur •• , aeredu para bulurlar, aud J• 

e. aıraJadalllD eurler, VI· parlar, ne ederler, f ukıaa nr-
bufOH alt olanlarcbr. Bunda• madu bir de bakanua ki her 
t0aralı itler ve varlaklar okadar ,en yeni yeni Yarlıklar meyc:lau 
tok olıoık ki burtıakll hn:la, ptirirler. Şimdi, böyle Valiyi, 
bupkil yapıf ve yaradılıtlı böyle Belediye Reiaiai bu Trab
birkaç yal ıoara Trabzon Dotu zon tlaha nıııl 11vmeaill, uaıl 
diyaruım vı Karadenizia en m.a. takdir etmeaıD 1 Bu IÖderüa 
mur, en parlak ıebirlerinden barı birer medih, birer yauaaa IÖz-
olıoak. lırl defil ; iau ki ltlrer bakikat-

Şebircilik m6tchall11ı Lam· tır. , , S.llm. Baıtalilk babdar. 
ber'tıa plim. proj .. ı, HilkO-tilDi· Çevc:teı Alep 
ala W ... tl, MDfıWJI u ...... 

Parti ,ua1et heyeti sah 
gtlntl akta•• nll •e parti bıış 
kaaımız Sezai Uzı71n rl111etlade 
toplanuıt b111 partl işleri bak· 
tındı mllzakerede buluamnşlur. 

Kongre 
Şehrh11lı fOCUk ealrgeme 

kurumunun aeaellk koagr11l 
dQo •ktam Halkavi uloounda 
akdedllıalştlr. 

GELENLER 
Ş~hrlmlz parti ,ııayet he

yeti azaaındın Ruhi Ural l•taa
buldan, fındık mDtdhasıw KAıım 
Bulutay Auluradan ıehrlmlze 
ıelmlflerdlr. 

Her taraftan 
taziyeler 

Anl:ar11 28 ( A A. ) -
Ankara, Irak, Suriıı. 

Afı•lliıtan. lr11n. M11ır h•· 
ricig• •••ırları /ılu11tle1on 
ıanc•jı ıt""' lcomisgon• 
ikinci reiıl KırııJlıir sıl 
•nesi tlolagulle lıülcurntti
mi•• l•slgııle ialıınmaıl•r lır 
Hariclg• V elcdletl vılcill 
Şükrü Sarapf lu cıvollen 
Ca,,.,,.,lııt laalı41Mtlnl" 
l'f'Üll''""'' 61ltllı11tlfll,, 

Oluşlar 

23 Nisan ve bir iki düşünce 

Y lrmi Uç Nisan, ulusun 
kendi idaresini elloe al· 

dığı gündOr. Bu tulblu ayni 
zamaııda çocuk bayramı oluıu 
derin bir mana taşır. Anad::>lu· 
nua yılçıo bıirındı )'e~eren bu 
eşsb ve örnflk istiklal filizi, 
bugün 18 yaşında gQrbUz bir 
fidandır. 18 yıldaoberl onu za. 
man uman Kenç kahraman 
k!ınlarlle fakat her Vlklt ılın
terimlale suladık. 

Bu fidan nırlaroa yaşıya· 

cıtk ; ve her bağrı y11oık , ooun 
gölgesinde dlnlentcPk. 

Mutlu gnan her yılki gtbl 
coşkua bir şeki de kutladık. 
ŞOphesiz ber yıl artın bir beye 
cdn ve ahlkı ile kullıyıca2ız 
da . . Ben burada bir kaç dııe
Q'lroi ıöyleJlp o gece verilen 
müsamereden de azlcık batı. 
idecetim: 

Çocuk babçeslni daha iyi 
ıslah edelim ve oraya dıtml 
oyuncakl t kol lıın. Sonra , 
bOyle mı 11 gtlcılorı , aabahl~m 
top atarak ıeJArolıs k çok iyi 
olmaz mı ? Dıo b yrAml rın 
iki Uç gıııınnde nçer dördar t >P 
almak her halde bu kadar mı 
nah olması gerektir . . Böyle 
mllli günlerde meydıulardı 
teı dııQ'thcı aletlere Ç<)k lbtiya. 
cı•ıı var, buDu geçen yılda lea 
ret ettıaımızı batırlııoruz. Cid-
den çalıık.ao Belediye Reisi 
mlzln bu dllelderl dn,noecek
lerlol kuneüe Qmlt edl1orua. 

İltlklal IUJ'fl 16Jlenlrkea 
llteallea tekilde alaka .. u1g1 
ptermlJealerlalı hala nr. 
Bnlar anıuaü AYtupa ıormot 
mOaeYYerler blllu••utua• da 
lflttlt ; •• ,... ı .. 

Bay ~ilk keadl du211811e 
ıOz IOJl ... Jtll daha IJI olurdu 
11mrn : terklpll dU bDJGklerln 
atmıa bile JlklfmlJOr •• 

Halkıv' meaıuplan tarafla· 
daa Hralea anumere1e plluce: 

Bir kere her terden Ooce 
ıuata 107lemell7lz ki Balkeri 
deterll, bllbuaa çahıua bir 
bıtkaıı kaaaamı,tır. 

Sayın doktor, Hla1n kGltflr 
ocatıaa yakıolllile mhtuaalp 
bir alaka ile tolne 11nlıa11br • 

Burada. ken•lıl•••n bOJOk ba· 
tınlar bekledltlmlzl 'lldlrlrll .. 

MDs.•flre olduk~ ııkıtık 
vıztyette haıırlanmış oı .. ma 
rıtmea çok iyi netice Ue ~lt
mlftir. 

Oeldltl gQndeaberl ... ı. 
k~tlıı ktUtnr hayıtıada J•ratbfl 
nrlıtı ve raıeı eHrlerl ıatar 
edemlJt'Cellmlı .. ır •e fasıl 
ltOltlr Dlre.ktOrllmOalJI ba ma-
u•erede gOtterdltl oabt .. Jı 
dı oıkranla anına. Çocuk ter-
biyesi hakkında •erdltlerl toa
f erana, ına bıltıtn Gzerl••• 
lAzaa gelH teılrl şUplu•sla y•p. 
mı tır. Bı1an Sevloç larafıadaa 
hıktkaten çok gDzel bir ıeklldtt 
beste leneo manıu m dlJOl•tlın 
ise •Gsamerenla eD canlı, ••· 
nalı •e ıoıel tabloıu idi. MQ. 
zııın koluna rtrmış edebiyatı• 
tealri başka oluyor. 

OOrte •e beıtedea aıua 
bahsetml7e imkan 7ok. Sahip· 
lerlal kutlar eterlerla la1D'da 
netlrlerinl dileriz. 

O gece. rah•elll llltad lb
oürtf'f ık A. Nurl'oto Hl•••tha 
o~lu iıimll ıaerl de •••utu· 
muzdan dıbı bl7lk bit ltaprı 
lle temsil edlltll Atıl 11bae•e 
bir def acık bile proYI yapallla· 
dıtıadau •• J•laa t07Jlre1ıa 
bu kadar 171 telDllll lmlt •tal· 
1orduk. Arkadqlarüa çotua•• 
ilk defa uııne1e oakbll ü •a
şantıllne bbe ut ftl'lllr. 
EHrH rol olu otrebH.ıarla 
laeptbll katlana. Rla-.t ro
lbd• B. YaRf 11tea blldlllala 
ka'111Jetlal a9lk olarak 1G1ten1L 
Pl7ella •bltlal B. SQle,..a 
Ye w. ..... '<>rtl•JUI. oalara 
da tefektir etmellJb. T...U· 
dea daha una MlıM JU1k ki 
,.. •Dlalt •etlJ.. YHIJI ,.._ 
um 8abda te..aı ltla JIPbil 
fOllÜD bah..UNk ltltlNcell .. 
00.terlşlll, lçla lfla .S.••1• 
oot glHI ... ,lal. o ıeoe ION•· 
ler bellla her tDrlQ o ....... 
Ulıa l711a1A•11ludlr. 

Salml ~ tauaıor, .,._ 
..... lflttl..... ....,. dOrt 
ıoaıe betu1oru. 

Sevren 

Türkiye hudud komisyonu 

reisinin beyanatı 
Türkiye - SurlJe hudud 

komisyonu itlerini bltirmlş •e 
komlt1onuo TOrk az11sı Tlrkl· 
1eye avdet e mlşllr Ttlrk ko-
misyonu Halebden hareket •· 
derkea tomlayen bıokanı bay 
Juettlu Çatar Suriye gantıd· 
lerlne aşatıdakl be7anatta bu
lunmuftur: 

Komlıyon reisi demltllt ki. 
• Aziz komşumuz Suriye com
huriyelinln eu gQıel şehirle-

rinden biri olan Hılebdekl ika 
melim mnddeUode Ozerlmda 
pek tatlı intibalar buıl olmuı 
tur. TOrkl1e - Suriye budadu 
hakkıntla elde edllem •elice 
lerden IOD derece memnum. 
TGrkler ve Fronttılar aruında 
dı mntekıbU bir ltlmad ılbal71-
tl hasıl olmaktadır. Franıız bQ 
ktlmetioln ıeımtzt kolaıtırmak 
için göstermiş olduau bUyOk 
himmet ve hDillQ niyete mUte. 
şekklriı. Bu tlUanll niyet iki 
cumhuriyet orı sıoda evvelden 
beri mıvcud olıı.ıı dost'ulı.111 ne
ticelerlndendlr. Eğer Ali ko 
mlıer kont Dö Martıl'io g4'rek 
Halebdekt mQmesslıl M Dl\ f.j 
bize gösterdllderl bQrmet 'f8 
Utlfat htıJerl lc:lmlzde pek u 
uılmt duyıular bırakmqtır • 

Tllrk komll1oa relal, bua-

qa '°'" • ..,lir ki : .... '°" 

lantımız tlmdlllk ao11uacudur. 
ÇQakO blldlglmls gibi bDkO•e-
tlmlı ahiren Suriye - Tlrkl7e 
dosthık •aabedulJll lt4flllllt
Ur. Omld ıderls ki yeal ppıla
cak ittifak vasiyeti bama auan 
dlklute alıurak helllıud• 
ola• Sıul7e •e TOrklr• an-
11ndakl dostlak balluuu k••· 
vetlea4llrecektlr. Ooetetdlklerl 
umlmlret Ye lQtuftaa delırı 
gerek Fnau, ıerek SllllJe 
b1lk1lmetlae •• Suriye •tbu
aboa kal'fl teşetktlrlerlal tek· 
rar blltllrlrl 'il. 

Tart tomlayoau ızaııo•aa 
Ti Tilrklye ziraat baytar itleri 
umum mOdtırQ olan ba)' Sabri 
Okutman da llemlştlr ki : Ben 
Beyruta :rıptıtım soa 111ıttea 
tok istifade ettim . Suriye •e 
Tllrklye araıın•ı bitaraflık lf· 
lerl ulqma11 akd"1lmlftlı. 
Bu lttlfab bl Ahıra Irak ve 
lrao da dahil olacaklmbr. Ha· 
tır ayınıs ki bu ltutuıa te•el· 
teri Btitdada okcloluıao baJtar 
koDgrealode atılmqtır. iki ıy 
evvel rı pJu bu toplaab<'a 
Sariye - Ltıbun - TOrkl1e 
ve Irak delegeleri buluamat· 
lardır. lttltakın llmıal IOJl .. l· 
tım blkd•etler tuatıad d , .. 
iıodl taadlkl bekleta11oı. Her 
balda 111 ••tlolllr .......... -.-



nsan 1938 

var.idi inhisariy 

akliyat 
'Sİ tmesi 

Erzurum İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Erzurumdan A;rı. Boya
z ·ı, Aleşkirt, Diyadin, Trıtak, 
Tercan, Uftu, Hınıs. Hasan 
kale Tortum, Aşkale ispir. 
Van ve Bitlis idarelerine 
7 938 mali yılı içinde ıevlc 
edilecek bilumum me!fladdı 
inhisariycnin nakligHi 25.4-
1938 gününden itibaren yir
mi gün middetle tıe kopalı 
z•rf usızlile münalc saytı 
konulmuştur. Muualc.k.d t• 
min t 600 liradır. Şartna 
meyi görmılc. isteyenlerin 
Trabzon inhisarlar sat ş şu 
6ısi nakliyat kısmına mü
rac11atları ilan olunur. 

1 - 4 

Nöbetçi 
eczahane 

İstanbul 
Eczahanesidir 

II ~ :r 
Trııb n i o dnlre inden 
Atik rlırma lle pa aya çe.-. 

rilet' k Bl rimenkuiOn ne oıduğıı : 

'f puaun Eyl01 935 tıultı ve 
49 numıınsmdıı koyıtlı : Kapu· 
dan girildiğinde sağda bir mut
b ık, kavlu, ve Değermendere 

ç "., mesi ve so!d bir oda bir 
ahur ve orta katta bir ıofa iki 
oda ve yukaıı kotta Mr ıofa 
s ğda iki ve solda ikl odayı 
mUştemil kargir hane. 

Gayri uıenkulün bulunduğu mevki 
mukallesi kağı numara ı: 

rrenkhi ar mahallesi. 
takdir oiunan kıy111t:l : 

1200 lira 
Artırmnnın yapıat'a4ı yer,gtlo,nal: 

Trabzon icra dairesi önünde 
a')-5-93 pazartesi g0110 saat 
14 d o 16 kadar 

1- J bu ga~rimenkullln artırma 
Şartnam ı 30 4 O tarihinden ıu. 

haren U ı·1:.!i No. ıle rabzon icra 
m mur u mııa;>yen numarasında 

lıerkesın gl!rebılmefii lçın açıktır 
ıı ndo yazılı o!onlarden razla nıa· 

111mıı.t almak 1 teyenler, lobu enrl 
na:n ye ve !J3i 127 dosya numarasi 
memnri) etın ıze nıurııca.ıt etmelidir 

2- .Artırmaya i ti ~k için yukarıda 
yazılı l ıymetrn yüzde yedlbuçuk 
nl b tlnd p y H~ ıı nı!Hl bir Bııkanın 

lrn inat mtktubu le\ dl edilecekllr(142 

Yı niyol Saq/a 2 

atı 
Türkiye İş Ba k 

Değir lend 
Trabzo O f 

lnU/a hakkı V 
Çukurçayır mevk ı 
otlakigesi b d li p 
gün müddetle ic r rt 
senelik -icar b d li 2 
hede/in yıiz.de 7.5 p 
olan 938 l}ılmın r 
saat 14 de De/terd r ı 

Hususi 

1 1 
Şub sinden : 

muti· 

icar arttırm"sı 

"t D ğirmendere J 
m bir senelik ı 
n k sartile 15 

ıştır. Muhammen 
rın muhammen 

en ih g znü 
ba günü 
r. 4 - 4 
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~ c:I U<elUI~ 
stanbul f falına satış 

Rubu asırdan beı i Lüks ve Ucuzlnğu ile şöh'retşıar 

e ib Manif a ura Mağazası 
• Bu kerre flvrupadan getirttiği tuhafıye ve manifatura eşyasmı 

lstanbul fiat na satmaktadır~ 
Bu itibarla Şark vilayetlerinm artık lstanbula kadar ihtiyari zahmet ve 

masraf etmenize /üzüm kalmamıştır. Teşrif buyurllcak halkımızın 
bu hakikatı anlamakda güçlük çekmi;1eceği şübhesizdir. 

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

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

arasınd dır, Sayın n1üşterilerimize bir hizmet olmak üzre 

Hızırilyaz ve Yaz için 
Bilumum eşy1:t geliri !Diştir. unl rdnn h'l, ko hey:ız yazlık keten Ulstlk ayakknbılnrdıın 

Koryol ve takıml'1 ıaa k .d r ıı~r şey sa rn mllşterilerimizin emirleri11e 
amadf• oJdugunn E: u imı tınrmetlerlmlzi sunarak arzederlz 

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

~ 

~ 
~ 

I~ TR o . BALIKPAZARINDA A 
Vilayet Daimi Encümeni ıden : Andelib Ucuzluk Türk Şenpazan. . . 'd 

Sur mene k s nda ( 169S) lira (2ÔJ İcuruşl le keşif 

hed•li üzeTlnd 11 l/ niden g .. µ ırı oc kolan Husu ımulıa- ·~ı1W~~-_.~ ... -~....,,.U'J,~-~r...-t.41E-.. ___ e.tbethethdh~ 
sebe binasının iny ~, 22 g m 11 .. tle eksiltmeğ kor.ul- ... -
mu#ur Muookk i i m 'n lı (7 27) lira ( 37) kuruştur. 
1/.5.938 iarilıine ç t n çarş mba gtinü saat 7 5 de villiuet 
malcammda topla k ol n daimi eneümend~ ihalesi 
gapılacakt11. Keşif vrokile sartnamrsini görmek istiy n
lu her gün encumc k lemine ve talip olrınlann muvak 
lc11t teminotlarile encümtıne muroca'Jflrın. 4 -

Maşa lı ... ın park • 
gazına 

halin ir ya r"I cek 
BELEDİYE E TCÜMENfNDEN : 

Maşatlığm p rk hal ne 'lJe g ziro şeklinde halkın 
istifadedn? açılma n ı'ı tı~ip görulduğıindtn hu .lJerin 
şark tarafındaki giıks~k /er mınrn kahvehane olarak iş
letilmek üzrl'!. kua11a verilmısi kararloştzrılmıştır. 

Bu mohıllin bir senel k icarına talip olanların 3 
mtıgis 938 salı gıirıü saat 14 de teminat makbuz/ Tiyle 
encümene muro ,./ Qrt ilan o'unur 4 4 

BELEDİYE 

rı . açım saatı 

tiril i 
v • 

IY ASETINDEN : 
Yaz mevsimi do gısi de diil:.kan 'Ol mağ•zaların 

açılma ve kapanm " ati ı df'ğiştirilmiştir. 
Belediye m~clı inın 8 11 937 tarlh i kararında zikr 

fJe ilan edilen ı'ess sefer hariç olmak üzr di r ulc 

fl'~=rmmmmm*"*mmm~~mmmmm~ 

1 Harıka ı 

1938 nıodel Radyosu 

Ceryan olmıyan yerlerde yalnız 6 Volt 
220 

Satış yeri 
Volt ceryanla çalışır. 

HAKKI ATMACA n 
TRABZON i 

~.~,_· ...... -ıı::t::::1JH:;S:J::t:::ll~~~~~~Jlli:12~...,..,...~~~w1 
zr== .___ ""7=:1C 

Pazarlık suretile Zonguldağa çalışmak için gitmek isteyenlere 
parmaklık inşaatı ViLA YET MAKAMINDAN : 

DEFTERDARLIKTAN: Maden <Jcaklarınd• iş bullnri ıizere ZongulJağa hır 

8 lr t k ahltinlaeaklılarlııdlğcr 
el d n 't& iri r k 1 ııkkı sahip 
lerının rımen 1 ftzerındt"kl hakiıı 

rını b ' t z \ m nala dair 
olan iddı lannı •l llııu turlhlnden 
ı t.ı ren )1 mi •fin içinde evrakı 

mil t le bir ilkte m mnrl) etimi 
z bil ırm eri icnp eder. ak h l 

lecin mağaza ı e s 'r t careth nelerin 7 m yis 9 8 t nhintlen 
itibaren sc. 6 ıhlar s t "7 .,de açılarak alcş~ml rı .6.30 .. dt1 
lc•~amalanna 8 etl e Meclisince icar r veriltlığindın 
lıi1if111da harttkeller görü PCtklerin teczivt tdil celcleri 
ilan olunur. 4 - 4 

Hüku'net 'kona;ı bodrum vilayetten bir çok amılılerin ıittiji ,,, clc11riga •caklarda 
katın inen merdivene yaptı- istedikleri gibi vt istedilcleri •ntla lı il•lam11.d1klarındlln 
rılac k 56 lira 5 kuruş be- orada sefU bir tJ•zigett• lc•lılılcları •• lcendilırine gardım 
d li keşifli demir parmak· edilmrsi roe memleketl11rine ia4eleri için H·lcumete. Bele· 
ığı inşaatı pruarlılı: sur • diyege fJtt C H. Partisine miirac•11tı mütevaligede /Julıın

ti e 11-5-938 tarihine rast- Jule/arı ve mikdarlarzıaın ginıl11n gine artması yüzundın 
l glln perşembe gür saat müracaat sahiplerinı •nttlulcltırı g•rdımın gapılm•dıjı 
14 de illi ~mla •. müdür- Zonguldck 11alilijindtrı 6iltlirilmıkds ile periıan bir fJazi
lüjünde toplan cak komis get• duşme.meleri için or11.ga gideceklerin on günlük iaşe· 
gonda istek/'s,ne ilralı edi- ltrini temin edebi/ecele ,,, iı llulamadıkl•rı taktiirde mım• 

d hakları taı;u &lclllle blt olmn 
dı o;a tı, bedelinin paylaımuındın 
hariç ka.Jırln . 

<> T l n dilen znmenrln g;ı rı 
ık • Q defa hağırdıklnn nr 

n k lırana ilınie dılır nncn 
nrtı nın b deli muhamen kıJ n eUı 
) Qzde l tm.lş beşini bul mu ,. l 8 

satı~ 1 !P) en n nlacağına ruchanı r!aıı 
diğer alncuklılar bulunup h.bed J 
bunlann o gayıi 'llenkul ile t ınin 

cdllml alenlıınnı:ı m"rmuun dan 
rar.laya çıkmaz n en çok ıırlırıınıu 
tol hilclli b:ıkı knln :ık llZ(;re artırm 11 
on lxş üün dnha temdit ve on lı ştncl 
günün BCllU 0)1111 

14- 6 938 salı saat on da yapı 
laeak artırmada, h deli salış isteye 
nln slaeağına rtlçhanı olan diğer 

n n :aklıların o goynl menkul 11~ temin 
ulllmi alııcaklan mecmu.unJan fnzla 
)'I çıkmak şarUJe, en çok artırana 

lbaJ dllir. Böyle bir bedel elde 
dilmez ihale )aı.oılmaz. v aat~ 

t lcbi dil .:r. 

Gıı;> rl IIıl'nkul kendWnı ihale 
olııunn ldın e duhal ı:eya '~rlle!n 
mılhlct h,:lııdc pnra~ı Hı~nu.ııc Jısle 

k ran f ııoluıuırnk L.end den en elen 
) nkııek t k ifte bulunıın kim nrr.dmi 
,ııduğu ocdcUıı ıılnısğa ra:ı:ı olmaz, ya 
tıulunıııehı;a hemen oııbtş gün nıttddet 
le artırma) a çıkarılıp en ç-0k artırana 
ihale edlllr. lkl ihale aruında"1 fark 

fr. aa 
Vilayet I) i ERcilmeninden: 

Me kc G'l p lır 6 
ıf ı .. r n n 15 gün müd f"tlc açık il meğ"e 

lconuhıauşt Muvak .. at t min h (51i8) !ıra (60) kuruş ur. 1 5 938 
tarihine çat n ça b günu eat 15 de vilay t makam nd topla· 
nac k olan d i nrle •h le i yapıl c ktır. Ke if r c'le şart
namesini görro k ıstev !er h r g-n erc-meu demine ve tcılip olan 
ların muv:ıkkat temınat m kl:.uz veya banka mektuplıuile tncüa;ene 
muracaatları. 2 - 4 

Zayi CtL.daı Zayi şoför vesile sı 
Trabzon Belediyesinden al. Trabzorı Belediyesinden al-

mıı olduğam 9ı numaralı mış olduğum 266 11urnaral 
şoför cüzdanımı zayi eltim. t1e 17-2 931 tarihlı o/ö'r 
Yenisini alacağzmdoR slc.i. v~sikamı zayi ettim. Yenisi-
sinin hülcmii yoktur. ni alccağırndan eskisinin 

Mezgiici oğulların an kukmü yoktur. 

lsmail o" /u Halis Gürçag 
Halil !brahim Zayi Cüzdan 

memurluğu oda11da i n ' 
artırma şartnam ılnde 
Uluolgnuf. 

T h on Belediye inden tıl
ş ol r ·um 232 umaralı 

ş f u C'J d. nımı zc.yi ettim. 
t·ınisıni alacağımdan 

eski inin hü1mü yoktur 
Öz Karlıklı 0;11ll•rınd11n 

Vthhi o;lıı Osmarı 

lecektir. klilerin ticaret leketlerinı dönmelerine ••tehi/ecele lc•ıl•r yanlarında par• 
odası ız • k ı 'De bedeli keş- bulundurmaları iltioe efiilmelctedir. 
/in gllz:de 7,5 nisbetind~lci lş bulmak üzere ZongulJa;a ıidecelc olan fJato.n aş. 
muvakkat iemi1tatile yevmi ların orada sa/il bir vazigtte da,ractacleri için ganlarıntltı 
mezkurde kom.iqontı mura- enaz onbeş günlülc. iaıeleri11e v• ic11bıntla mem eketlerın~ 
raatları, dönebilmrle.rine yetebilıcclc lcaitır ptıra bularıd11.rmalarının 

ı------------------------1 Trabzon Tapıı sicil mu- ok l haldı orado Hülc.ümetden Bıledige ve sair makam· 
l.ırdan gardım istımımıleri ilan olunur, 

h'Jfızlıiından : 
Y7rnra nahiyesinin K"ron 

kögünde ilci taraf tan ırmak 
'l'B hir taraftan karig~ mer
ası ve bir taraftan !Ürme
neli ojlu Mastof a torlosile 
mahdut: fındık bnhçes•nin 
karagöz oğla Makdi se gİs· 
ten 25 sefer 288 t rilzli me· 
ıane ıtmedil sat n almak 
suretile siirmeneli zeyil oğlu 
hacı ismailin iken 324 tle 
'fJe/ at ile verısesi karısı ha.
mi .e ve evlatları osman 
/ ehmi ve mıh met lıamdi fJe 
Şükrig• ve lıavfJa ro~ zehr11 
tar flarınclan namlllrıl'! 

Pazarlıkla tamirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Merkez Curnhuriget illr. olculantla goptırılacak 332 
lira 70 lcuruşlRk t•mirat pazarlılcU. ihale edilmek üzr• 
4 5-938 tarihine çatan ç•1ıa•ba tünü Sllllt 15 ' lcadar 
bir hafta müdd8t e elcsilt~i• lco11•lmaştur. Muvalckal 
teminatı 24 lira 95 lcuraştur. lstılclilerin erıcümen• 
muracaatlar . 7 - 2 

tesçili ; tenilmelctedir. Bu 
yer için 14 mcıgis jJ8 inci 
cum rtısi günü gerinde talı
hıkaka t 11apılacağından bu 
gayri menlcalde tasarruf 
iddiaıında hulunanler vtırı• 

vesaiki tas•rru/igılerile bir· 
illete t•lr.lcilcat günine kadar 
mulaafızlıjımıza vı tahkiktıl 
ııinıi g•rinıl~ bulunacak 
mımıır• müracao.t etmeltri 
il•n ~/ıınur, 


