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Su meselesinin halli 
Yolunda önemli teşebbüsler .. 

Şehir halkının temiz bir 
içme ve kullanma suyuna ne 
dereceye kadsr muhtaç oMuğu 
otedeoberi herkesin maltlmu 
olmuk gerektir. Geldikleri 
gUodeo beri geri ktllnıış, ele 
alınmamış, halkın sıhhat ve 
isliratıııtlle altlkndar bOtoR şe

hir işlerinin yurntnlmesi i~·in 

kıymelli mesai arfeden ve 
esaslı tedbirler ittihaz eyliyeo 
sayın Valimiz Yahya Sezai 
Uzerin bu defa da, şehrin en 
mUhlm ihtiyacı olan i(·me suyu 
hakkında teşebbllste bulunduk· 
ları memnuniyetle bnb r alın
mıştır. 

, r ha)·at meselesi 
olan Trabzon irıue suyunun da 
Erzurum ve grzincanda olduiu 
gibi devlet elite başarılmasını 
Valimiz Bay Yahya Sezai Uzer 
bOyUk Başbakanımızla sayın 0-
çUocQ Umuml Mnfettlşimize 

telgraf la arzetmlşlerdlr. 

Bir yılda 
Vilayetimizin 

İhracatı 
Bir yıl içir. d~ fındık 

ihracatımız : 90951 çuvalda 
7 milyon 272080 kilo iç, 
386 çuvalda 30880 kilo 
ince iç, 551 çuvalda 29650 
kilo kırık iç. 1418 ÇU'CJalda 
113460 kilo çürük iç. 770 
çuflalda 43600 kilo tumbul; 
93 çuvalda 5580 kilo f pıa 
ve yine ayni ay içinde 
7769 sandıkta 56274 kilo 
ceviz içi f.le 328 çuvalda 
16550 kabuklu cevi~ f.le 

3303 çuvalda 385468 kilo 
/asulya, 6784 büyük sandık
ta 6 m i l y o n 448960 ve 
11212 lcüçük sandıkta 8 
milyon 75520 dane yumur
ta limanımızdan yüklenmiş
tir. 

Az, ÖZ 

Çömlek 
Hikayesi .. 

VilAyel aa2lık encllmeninin 
kararlarını snzerken aç yıllık 

bir geçmişi oldn çömlek hika
yesiui h11tırladım : 13 e 1 e d i y e 
meclisinde yoğurt çomlek.leri 
hakkındı gUnlerce ve haftalar
ca konuşmalar, uzun uzun mn
zıtkereler mnnakaşalar olmuş 

ve nihayet meclisin içtima müd
deti sona erdiğinden diğer bQ
tnn işler gibi bu iş de uzun 
boylu uyumak Ozere uykuya 
daJmıştı. 

- Bakır nıı olsun, içi dışı 
ıırh ç.aınur mu '? 

Bakırı lercltı edenler de ol
du, çamur kalsın diyenler de. 
Fakat hangisi çoktu, hangisi az 
belli değildi, suya sabuna do
kunmak etliye sOllüye karış
mak: Istemlyenler de çoktu. Ni
hayet ~·amur çOmlckler davayı 

kazandı, hatta ır ız olarak 1 Ve 
işte o goo bugOn kırk aydtr 
sahnede dans eden bu ç·atlak 
çömlekler hakkında, geçen gün 
toplanan vilayet sağlık enen. 
llleni imha karı:ırıoı veıdi. .tle· 
ledlye, on senede bir çamur 
çömleği kıramamıştı: Goruyo. 
ruı. ı a .ı alık ke~ın bir 
kftrar bu hikayeyi de erdirdi 
lilOna ... 

K. O 

Trabzon şehrinin içme suyu 
hakkındaki kıymetli teşebblls 
ve alakaları da zaten malOmu
muz bulunan sayın Umumi MU
rettişirnlı bu hayatı mesele ile 
yeniden alakadar olmu-;;lardır. 

Bu mUoasebetle Valimizo ver 
dikleri cevabi lelgrati aynen 
derç ediyoruz : 

Trabzon vilayetine 
Trabzonun uyu benim için 

de ııtıraplı hir derttir. Hareke
timi sırf bu i,. için tehir ettim. 
Yarın ve öbllr gcın . yüce Baş
bakan ve Duhiliye ve Nafıa 
VekUleriJe görOşeceğim. Her 
halde Trabzonun civanmert 
evlatlarının hayatiyetine tealluk 
eden bu iş için de bOyOk lsmet 
lnönU hUkt\metinin bir deva, 
~ir çare bulacıığında llmidim 
saaıamdır. 

YUktıek. himmet ve teşeb
bGilerinlzi candan selamlarım. 

3. Umumi Müfettiş 
TAHSiN UZER 

ihracat malları 
Hava müdaf ası için lıa~a 

kurumuna güzde 2 ianesi 
verilmegen ihracat malları
nın s~kierine müsade edil
'fligeceği haber alınmıştır. 

Belediyede 
Tahkikat 
Aglardanberi her cephe

den teftiı. tetlcilc ve tahkiki 
gapılmalctg, olan i1lere ait 
evrakı mülkiye mü/ ettişli 
ğinden henüz 'Vilayet idare 

heyetine verilmediği tJe tah 
ki kat saf hasının gmişlediği 
bir çolc belediye cezaların
dan da sorgular gapıldıjı 
haber alınmıttır , 

Fırtına 
Bu aabah saat beşte berdnl

"cuz fırtınası şiddetini gösterdL 
Denlz altOst oldu, gece Rizeden 
gelen EGE, sabahleyin lstan. 
buldan gelen KARADENiZ va
purları limanda kalamıyarak 
Pulatanı limanına gitmişlerdir. 

Bir sandal 
Bu sabatı lnclrlik açıklarında 

dalgalar arasında bir sandal 
oldutu haber verilmesi Uzerine 
Liman dalresl tarafınrian liman 
şirketinin bir motörO imdat 
olarak gönderilmiştir. 

Meksika 
ispanyaya silah verecek 

Mek.alkı R e i s i o u m h u r u 
Mekalkıom ispaoyol hüktlme
line .thlb ve mOhimmat verme 
te devam edeceğini söyleml~tir. 

Beyrutta Kırmızı 
Bayrak 

Beyrutta meçhul şahıslar 
dOn telgraf direklerine kırmızı 
bayraklar asmışludır. 

Polis bayraklara kaldırmış 
ve tahtlkata başlamı1tır. 

TEŞEKKÜR 
Validemin vefata dolayisiyle 

gerek taziyede ve cenaze mera
siminde bulunmrk ve uzaklığına 
rağmen kabristana kadar gel
suretiyle ihtiyarı zabmet eden 
muhterem arkadaşlarıma teşek
kllr ederim. 

Cemal murathan 
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ispanyada vaziyet 
Hudutlar kontrole başlandı 
muharebeler devam ediyor 

• • 

• • 
Arıknra 16 - 1 panynnın knra ve deniz hudutlarıor1ıt k<mt

rol ba., lemı tır. lngillz, hnnsız. llrsJyan ve Ahnnn dt>ııiz devriy.e
leri kontrol kendilerine ''erilen mıotakalnrn hareket etıııl .. dır. 

Mndrid şhnnlinde Guadcıl!.lg trn cephe incte tınkı1mel kuvvetleri 
yeniden bazı mUhim ~evkulceyiş noktıtlnw ı ıılmışlıır v~ _otuz 
İtıtlyan e iri yııknlamı.lardır . Havas ıj n~ımu nyrwa vercığı bir 
huberde esirler tmyı ıııın doksun olduğunu bildirmektedir. 

Fransanın silahlanma istikrazı 
Harbiye nazın nutkunda ne diyor .. 

Fran ız ll ıırhiye nazırı bir nutkunda ynpılmakta olan i.;tik
razın milli mlldafn ıoın fevkal~de masrnflarınıı kar~ılık tutulnca
~ını ve bu ma rı.ıflnrın mart ayından birinci kuııun B}ına kadar 
on buçuk milyarı bulacıığl!lı ve bunun yOzde yirmi altıs:ının hava 
kuvvetlerine ytızde yirmi sekizinin donanmaya kırk ıtlt1::>111ın dn 
orduya tahsis edilece~ini söylem~iş.;_:_ti~r...:.·~==-====;=:==ııı:==-----

Adana.da bir içtima 
Ziraatın kalkınması için çifçilere 

vasi yardımlar yapılacak .. 
Adana 16 - Zirat veki

li Muhlis Erkmen başkan
lığında Adana Mersin vali
leri say/avları Adana ve 
ceyhan çiftçileriyle f ubri

katörlerinin iştirakile yapı

lan büyüle bir toplantıda 
vekil ziraatin kalkınması 

yolunda alınan ve alınması 
düşünülen tedbirler üzerinde 
malumat vermiş ve bilhassa 

fazla verimli pamuk istih
salı meselesinde uzurı uza 
diye tevekkuf etmiştir. 

Çiftci birliği Klevlant 

lngilterenin 
Yeni hava 
Bütçesi ... 
Ankara 7 6 - lngiltere 

hükümeti hava biitçesini 
hu se:e 36 milyon bir /az 
la/ıkla 82 buçuk milyon 
/ngiliı lirası olarak teshil 
etmiş ve bütçeyi avam kamu· 
rasına vermif dir. 

Lehistanda 
Lehlilcrle Yahudiler 
arasında kavğaJarl 

Ankara 16 - Var~OVll univer
siade lehll ve yahudi talebeler 
arasında yeniden kn vgcılar Ol· 
mu~ bir knç yahudi talebe 
yaralanmişlerctir. 

1 
Akşamki_ 

__ R_a_d~y_o_h_a_b_e_rl_e_ri_ 
Howanya gazeteleri.siyasi ınebafi 
Ji başvekilin .Ankara seyehıttiue 
bUyOk elıewwiyet atfediyorlar. 

• lk.tisadl balkan antantı kon· 
seyi bu ayın oa sekizinde 
Atinada toplanacaktır. • 1stnbuldan blldirlldlğine bil· 
göre Türkiye Cuınburiyeti 
Nafıa vekili mntelıa~sıs bir 
bey'etle yakında Jstokholma 
gidecektir. • lıspanya lhtllilline nihayet 
vermek i~·iu nlukııdıır devletler, 
uluslar sosyetesinin fevkalade 
içtimaa davetini istemişlerdir. 

tohumu yerli koza zirai kre
ai ve iki tekerlekli araba
ların meni meselesi hakkın
da hazırladığı projeyi ve
kile takdim etmiştir. 

Çukur ova daki ameleye 
mahsus par•igonlar inşası 
için bir teşekkül kurulması 
kararlaştırılmıştır. 

Ceghan ve Adana cift
çısıne dağıtılmak üıere 
daha yüz bin kilo tohum 

verilecektir. Vekil mersine 
gitmişdir oradan silifkeye ge 

çecelc tetkikler yapacakdır. 

Romanya 
H. Nazırı 
Ankaraya geliyor 
Ankara 16 - Romanya 

hariciye naızrı Ankaraya 
gelmek il:ıere Bükreşten 
hareket etmiştir. 

Meksikada ispanya ya 
silah verecek .. 

Ankara 16 - Meksika 
Reisicumhuru Mehikan,ın 
ispanyada hiıkümelçilere 
silah ve mühimmat veril 
mekde devam edeceğini sö9 
/emiştir. 

Kalemin 
Ucundan 

Belediye müzesinin baş 
sedirini işgal edecek iki ah 
bap çavuştan biri : çamur 
dan mamul yoğurt çömlek 
/eri ! 

• Sehir planı . şehir için 
lüzumlu bir iş midir, f uzulf 
mi, öylece tahmin olunmak
tadır ki , on seneye kal
maz belediye la naam bir 
karar verip çıkacak işin 
içinden I 

• Üçüzler ttirkiisü : değir 
mendere . lağım . deniz ; 
kadar böyle imiı çeker 
tideriz / 

Kıymetli olacak bir tas rruf şeklr 
12 3 937 tarildi Yeniyol rak tebellür etlirtn bugıin

gozetesinde { Ki1iseler ema- kü zihnhı timizi ( Halk ) 
net midir ) başlıklı bir tabir ile ifade edi o ruz. Bu 
yazı okuduk, Bu yazıda tahir içinde çocuk. genç, ih
Trab:.onda bulunan kilise- figar. kadın ve erkek her
/erin bilhassa, tasrih edilt>- kes dahil ... Bir kilisenin içi 
rek, Halketd karşısmdaki nz gençler işgal edecek ga. 
kilisenin ıizerindelci aiti n•li rını kendilerine emrznet ede 
farikaların henüz kaldırıl ceğimiz genç nesle burada 
mamış olduğu acı acı izah yan.nın istilzam etliği ku ·ı
ediliqordu. 'llel ve za'Tlan zaman da 

Hislerime çok uygun olan hal1<tan bir kısım g Zere'< 
bu yazı bana da içımi dök burılarm mesai ve y tişme 
mele fırsatını verdi. Filua- derecelerini kontrol edecek 
kı oturduğum ev ve 'llazi Halbuki kilisenin dı$mı lı r 

/em itibarile her gıın ıiç, gün. her zaman bul.ün h'J.lk 
bı•ş defa ô'nündep, mecburen görmektedir. Bu binanın 
geçtiğim bu kilise her 'lJa· içine girenler esasen tatil 
kıt hissiyatımı lıırpalayan edilmiş olan iç s:ıtıhlardarr 
ve benimle alay eden bir ziyad~ orada gençlerin gös
lıeyuladzr, Kiliseler ve sair teri/erile meşgul olac :ıklar
cemaata mahsus mallar dır. Halbuki boş 6ir kafa 
hakkında h~rhangi bir lıö ile baktlsa bile binanın dı
krim mevcut olup olmadığı- şmdaki haçlar g ) r.e okadar 
nı hilmigorum; Yalnız bil batıyor. bir papaz n kulahr 
diğim birşey varsa o da' olan çatıdaki ku~be gözu 

Madem ki bu Halkevinin okadar doldııruyo,. ki . .... . 
karşısındaki kilise gençle . Demek ki mazide Pontiis 
rin spor. kon/ erans g:bi ve E1menistan hrikıimraui
/aaliyetleri için hazırlan- gelinin (/) ilham ka"4nağı 
nırıktadrr.Şu halde Vılaget olan bu binalarla şım fi d 19 

bunun üzerinde ister hiik biitün halk, gÖ'l. kcınalıle 
men ister hokümsiiz - bir irtibatını muhafa"'a ediyor 
nevi tasarruf hakkını isti- ve geçmişin va.,/ığmı 6u 
mal edigor demektir. Kili- suretle g~lecek nesillere 
senin içinde. esasen istimal intikal ettirmiş oluyoruz. 
halinde bulunan bir mabet Zeheygaflet ...... 
te bulunması laıımge!en Burası yüzlerce seneden-
vesait bugün meırcut dl!ği l beri yiiıbinlerce senelerden 
dir, Dört dıvar halinde heri bir Türk şelıridir. ebe
bulunan bu iç kısmı spor diyete kadar da bir Tıırk 
ve konferans mesaisine ih- şehri olarak kalacaktır. 
zar demek hu işler için la- Bunu böglt! düşci!lmek la 
zırngelen vesaiti oraya yer- zımdırJ· dürırin sakat ve kiir 
/eştirmek demektir. Bu. İs· zihniyetinin, alil müsame
ticardan mütevellit hir hale Jıakarlığmın yıidığı /ena
kın istimaline benıemeJı'ği lılclarından korunmak için 
gibi ariyeten ve emaneten de bunun böyle olması iti 
bırakılmış bir maldan inti- ı zımdır. 
f aa da delalet eder lıerhan- Bu böyle olunca öz gur
gi hir mıin•sebetin mevcu- dumuzda, topraklarımızda 
diyetini de işitmedik. şimdi birer propağanda a-

Bir binanın içinde bu bidesi olan tamamen milli· 
kabil bir deği~iklik yapma yetimiz« ve inkılabımızın 
saliihiJJgetini kendisinde bu hedeflerine aykırı istika· 
lan hir kimse dışmda da metle çevrilmiş sıntan ağız 
ayni mahiyet ve derecede /ardaki dişleri niçin sök
bir değişiklik yapmağa miyoruz. Bu kiliseler, hak
kendisinde kolayca h a k kı ıda tarzı m imarileri iti· 
bulur. 

Kilisenin içinde bir deği
şiklik yapılması ve dışında 
yapılmağa lüzum gorülme 
mesi sebepleri ve manaları 
nedir ? Gayet basit. içinde 
yoplrğımız değişiklik genç 
lerimizin terbiyevi maksat 
Zarla toplanma ve çalışma 
sına yarayacaktır,· halbuki 
dışında bô'yle bir değişiklik 
yapmakla elimize ne geçe
cek ? Maddi. görünür bir 
fayda mülahaza olunmayın
ca bunu düşünmek bile a· 
besle iştigal olur değil mi ? 
Halbuki bugun böqle vahi 
şeylerle uğraşacak zamanı
mız var mı ? Yalnıı şunu 
düşünmek lazımdır ki,- bir 
memleket sakinlerini mes
lek. vazife. servet, irfan 
ve saire gibi kıstaslar ha 
ricindı, tılc h;, zümrı ola-

barile şehrin gıizellik 'llf! 
cazibesini de ihlal ediyor· 
/ar onlara bugünkü zihni
yetimizin yarattığı temiz 
ve ebedi libaslarını giydi
relim, onlar da b i z i m, 
Türklüğün hakiki malı ol
sunlar. ki içinde yarınki 
neslimizin tunçtan çocukla· 
rını yaratalım ...... . 

s. Helvacıoğlu 

Yeni Japon 
El~isi 
Jupoayanın yeni Anka 

elçh.i itlmatn'.lme ini . tnkdim 
etmek azre uugOo H i ı c.:umlıur 
Atotılrk tarufınd ıu kabul bu
yu rulın uşdır. 
Kıtbul estna-:ıııdn llnriclye \'e

kili HU::-ta Aras ta lııızır bulun· 
muştur. 
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i ı an 
Üçüncü Umumi Müfettişlikten 

İşyeri sahiplerinden bazılarının dağıtılan beyanna 
meleri, vergi t1e saire gibi her hangi bir mali mükellefi
yetle ilgili sanarak. doldurmaktan veya bunlara doğru 
malumat yazmaktan kaçındıkları duyulmaktadır. Keyfiyet 
asla böyle bir mahigıdi haiz olmayıp işverenlere beyan
name doldurtmaktan maksadın anc'7.k herbir işyerznm 
beyannamesindeki malumata göre iş kanununa tabi tutu
lup tutulmıyacağını tesbit etmekten ibaret bulunduğu 
ilan olunur. 

El arabası ve teskere 
imali eksiltmesi 

Nafıa inşaat komisyonundan: 
18 Mart 937 Perşembe günü saat 14 de Nafıa müdür 

ltiğü dairesinde teşekkül edecek Nafıa inşaat komisyo 
nunca muhammen bedeli 425 lira olan aşağıda adetleri 
yazılı elarabası ve teskerler açık eksiltme usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

imal edilecek 
eşyanın nev'i 

Elarbası 

Teskere 

A dedi 

50 
50 

Muhammen bedeli 
lira K. 

275 
150 -
425 

Bana dair şartname ve mukavelename ve sair evrak 
her gün Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 32 liradır. isteklilerin Ticaret oda 
sına kayıtlı olduklarını bildiren vesaik ve teminatlarile 
ihale günü muayyen saatte Na/ za inşaat komisyonunda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

2 - 6 - 72 - 77 

Ölçü muayeneleri hakkında 
Belediye riyasetinden ; 

Senelik muayeneleri yapılacak ölçüler için 
gurup ayar memurlutundan verilen muracaat 
kağıtlarında yaı:ılı günlerde muayene ve damga 
işleri yapılmayacağından bu kağıtta } azılı ölçü
lerin muayeneye getirileceği günlerin başkaca 
ilan edileceği bildirilir, 

ilan 
Trabzon icra memurluğun · 
dan: 

Bir borcun temini için 
mahcuz bulunan ve beher 
adıtli on lira kıymetinde 
olan 60 adet liman şirketi 
hisse senedatı 11çık artırma
ya çıkarılmış olduğundan 
26 3-937 tarihine müsadif 
Cuma cıinü saat 7 3-14 de 
icra dairesi önünde birinci 
artırması yapılacaktır. Bu 
artırmada sürülen pey kıy 
meli asıllarının 700 de 75 
ini bulduia takdirde son 

arttıran üzerinde bırakıla
caktır. Aksi takdirde satış 
beş gün geri bırakılarak 
bt1ş günün hitamı bulunan 
37-3-937 Çarşanba gunu 
aynı saatta icra dairesinde 
ikinci artırması yapdacak 
ve hu artırmada fazla fi 
yat arz eden üzerinde ihale 
edilecektir. Taliplilerin 700 
de 7,5 nisbetinde teminat 
akçesi vermesi lazımdır. 
Bu husus hakkında /azla 
malumat almak istiyenlerin 
937-164 numaralı dosyadaki 
şartnameyi okuyabilecekleri 
ilan olunur. 

Münhal 
Katiplik 
Tahsildarlık 
ve Daktilo 

Defterdarlıktan: 

Merkez ka~asında 60 
lira ücretli Milli Emlak 
katipliği, 45 lira ücretli 
Milli Emlak tahııldarlığı 

ve 35 lira ücretle daktilo 
münhaldır. 

Askerliğini yapmış lise 
veya orta mekteb mezunla
rından istekli olanların 
fJesikalarile birlikte 27-3-937 
tarihine kadar Defterdarlığa 
müracaatları 

17 18 19 

Yarının harbi inanınız, ey 
ferah ferah uykusunda uyuyan, 
ferah ferah yiyip içip , yatıp 
kalkan Trabzonlu 1 lnarunız ki 

yarının harbi ne yerde, ne de 
nizde, ancak ve ancak havada 
olacaktır. Tayyareye veriniz 
ve verirken emin olunuz ki 
verilen paralar hayatınızı ve 
vatanınızı kurtaracaktır. 

ilan 
Of icra Memurluğunrlan: 

A~ı:, artırma ile paraya çevrilecek 
gayri nıenkulun ne olduğu: 

Tar lami yarisi şa'rlcan hırikiam 

gar ben irmak şimalen irmak eenu
ben ahmedulluh oğlu mustafa tar
tlası ile mllh<lut tarla 
Gayri meukulun lıulunıluğu mevki 
mahallesi sokağı ve oumrası: 

Taktir olunan kıyrııet : 
Nısfı 150 lira. 

Artırmanın yapılacagı yer gün sııal: 

Of icra dairesi önünde 17-4-937 
Cumartesi günü Saat 10-12 de 
1- İşbu gayri menkul un şıırlmımı si 

1 i -~- ~37 tarihinden. itibaren IJ3:i- hfi 
.no ile Of icradaireırinde herkesin 
görebilmesi için açıktır. ilanda yıızılı 
olanlardan fazla nıal umat ıı uıak ısU 
yenler işbu şartnanıeye ve U85 - Gü 
dosya numara:>ı ile mewuriyetiıııize 
nıuracaut etmelidir . 

2- Artırmaya iı;;tirak için yulı:arıd 
yıızılı kıywetiu yiızde 7,5 nuıbetinıle 

pey ııkıvası veya milli hir lıan.kaoın 
teminat mııkl.ıu:t.u tevdi edilecektir 1!4 

.ı- ipotek sahibi alacakl ı larJıı diger 
alaka<lıırlurıu ve irtifak hakkı snlıip
leı inin guyri menkul İl.Zerinde ki 
haklnrınm ve hususiyle fulz ve mas-
rafa dafr olan iddialaruıı işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbeteJerile birlikte meıııu-
riyelimlze bildirmeleri icap eder . 
Ak i halde lıakJarı tapu sicili ile 
sabit olıııad1k<;a satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4· Göı;lerileıı giiııcle artırmaya işti· 
rak edenler artırıuu şarlnamesinı oku 
nıu!;I \ '6 lüzumlu malumatı almış ve 
buııl .ıı ı kabul etmiş ad ve itibar 
oluuurlar. 

ı; . Tu; iu tıdilen zaıııaııda gayri 
menkul üı: defa b:ığınldıktan ı;oura 

en ı;ok artırana ihale edilir. ancak 
artırma b e d e J i muluunmtın 

kıymetin. yUzde yetmiş be.şın• bulmaz 
veya ı;atış istiycnin al:icağına ruı;hani 
olan diger alacaklılar bulunup ta 
bunların o gayri men.kul ile temin 
edilmiş alllcaklannın nıecnıuundıın 
fazlaya çıkmuzsa en ço.k arlını.uın 

lealılıudu baln kalmak üzere uı hıma 
on bl:ş gün daha temdit ..-e on beşiıır.i 

gunun sonu o l a n 
3 -5-937 pazartesi günüde 
eaal 11·12 de yapılacak artırma da 
en çok artır una ihale ol wıur ancı k 
satış isteyenin alacagı ruı;lıaııı olı n 
dııı:tır al acaklıların o gayn ruenkuJ 
ile temin edilml alacakları cıucuıu· 

u ndan Iv.zlaya çıkmak ~rti o en çok 
artırana ihaJe edilir bö)le bir bedel 
eldeedilmezse ihale yapılwaz ve 
satış bedeli düşer . 

6- Gayrı menkul kendisine ihale 
olunan kimse ve ya verilen hafta 
mühlet içinde parayı vermezse ilıule 
kararı foıılı olunarak kendis:ındtııı 

evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimııe arı.etmiş olduğu bedelle alma· 
ğa razı olmaz veya bulwıwaı.sa lıe· 
men on be:ş gün müddetle al'lırıuııya 
Çıkarılıp en çok artırana ihale edihr 
ıki ihale arabındaki fark ve ge._:eıı 
gilultır için yüzde beı;;ten. heı:ıap olu· 
nacnk faiz vtı diğer zararlar yrıcıı 

lıUluııe lıucel kalmaksızın mcruuriye
liıuiı.ce alıcıdan tahsil ol un ur • 133 

lşbu gayri menkulün yukarda .gös 

terilen l 7-+.937 tarihinde Of 
icra memurlu~u odasında işbu ila~ 
ve gösterilen arbrma şartnamesı 

dairesinde satılacağı ilan olunur. 

Sivil tabib 
isteniy o r 
Trabzon Askerlik Şu

besi Başkanlığından: 

A skeri Daire ve mü

essesatta istihdam edil
mek üzere ücretle Sivil 
Tabip alınacaktır. İstek
li sivilT abiblerin Mart 

ı nihayetine kadar şubeye 
müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Ser bayilik yapmak istiyenlere 
Türk Hava kurumu Trabzon Şubesi Başkanlığından: 

Hava Kurumu Piyango Bile tlerinin sUrQm ve satışını bir elden idare surelile hı gli ı~ ıı 
raodumnndan fazlasını temin maksadile Şebir içinde Piyango bilet ser bayiliği ihlasına id .re .lı y
etince karar verilmiştir. 

1 - Ser bayilik yapmak istiyenlerin bu gUnden itibaren bu ayın 26 cı Cuma günü akşamına 
kadar Trabzon Hava Kurumu Şubesine baş vurmaları ve şubede mevcut Piyango talimatname ve 
ona güre b '\yillk istemeleri Ia.zımdır. 

3 - Ser bayilik yapmak arzu edenlerin 1ukımdı yazılı güne kadar birer dilekce ile Şube 
j)Jf katılllına 26 - a • 937 auottno kadar muracaatlerı ilan oıwıur. ı . 

ilan 
Asliye Hukuk mahkemesi 

Başkitabetinden : 

Müddei Trabzon lıazinei 
maliyesi tarafından müddd 
aleyh İstanbulda sabık 
Defterd•rlardan Nizameltin 
ve Mudanya kaymakamı 
Salalıattin ve Trabzonda 
Nuh oğlu Arif ve eski tapu 
müdürü Nuri ve İstanbul 
Kasım gönan Draman cadde 
40 numaralı evde ölü 
/{asan 'lJarıslarından kızı 

kudsige ve karısı hüsniye 
ve oğlu Talat ve İsttJ.nbulda 
Cumhuriyet R omoköründe 
kapdan ölü hasan varis/a
rından oğlu Abdulhamit 

Heyeti umumiye içtimaına davet 
Trabzon Limitet Şirketinden: 

Trabzon limitet şirketi umumi heyeti aş11.;ıdalc.i r•zna
melerde gazdı hususatı müzakere etmek üzere 31Mart937 
tarihine müsadif Çllrşamba günü saat 14 de şirket bina
sında adi t1e f efJlc.alade olarak içtima edeceğinden 
bilumum şürekanın gelmeleri rica olunur. 

ADİ İÇTİMA RUZNAMESİ 
7 Şirketin 7 936 hesap senesi hakkında müdürler 

ve murakıp/er raporunun okunması. 
2 Pldnçonun tetkik fJ~ tasdıkı f!e mütlürlcrin i6arsz 
3 - Yeni müdürler intihabı. 
4 1937 senesi müdür ve muralcıplerin seçilmesi. 

Fevkalade içtima ruznamesi 
1 Şirket nizamnamesinin 2 inci maddesinin tadilile 

şirket isminin ( T.ıabzon Limitet Şirketi ) olarak 
kabulü. 13 17 20 

ve Abdulhamil nezdinde T k • d • k 1 • • • t• 1 Ak 
diğer oğlu jbrahim ve Ah a Sim e yenı O U IÇln IS im O 
med Cemal aleyhlerine edilecek gayrimenkullere takdir 
Trabzon Asliye Hukuk 
mahkemesinde ikame olunan kıymeti~ r 
eylediği 8575 lira zarar 

v e ziyan davasinin müdde Kültür direktörlüğünden : 
alcyhlerden Abdulhamit 
ile ibrahimin ikametgahları- Tuksim civarında ( Yeni okul ) için istimlakine 
nın meçhuliyeti hasebile karar verilen gayri menkullere kıymet konulması için 
ilanen yapılan tebliğat istimlak kararnamesine tevfikan Belediyece intihap 
üzerine gelmediklerinden olunan ehli vukuf ue belediye azası eski tapu müdürii 
giyablarında cari muhakeme Nuri Hatiboğlu eski •ıJtı.riiat müdüru Osman Öuıtalay 
neticesinde davanın zarar ve tüccardan eski belediye azası Nuri Dizdar, Belediye 
ve ziyan davası olup bir üyesi Kamil Dedtoğlu, Zekeriya Yahya Reisoğlu, Ali 
senelik mururu zamana tabi Rıza topa/oğlu fJe Belediye reisi Kadri EfJrenle Tapu 
bulunduğundan mururu :za- memuru Masta/ a beraber odakları halde gayri menkulle· 
mandan dolayı davayi ka- rin bulundukları yerlere giderek alınacak yerler törülüp 
imenin reddine ve masarifi görüşüldükten sonra bunlardan şimdilik istim/tik işinin 
mahkemenin davaci hazine- bitirilmesi istenilen şubat 340 tarihli we T J2 No. lı 
ye aidiyetine 4-12-936 tari- 7400 Arşın murabbaı maa müştemilat hane ue bahçesine 
hinde temyizi kabul olmak ( 1200 ) lira 42 - 77 Kanun evflel 928 tllrihli elyevm 
üzere verilen kararın hazine garaj olan ( 500 ) arşın arsaya ( 500 ) Lira 73 No. da 
tarafından tebliği istenil- mukayyet Torullu Emiroilu musta/a ve Gümüşhaneli 
miş olmakla ikametgahı Zaimoğlu Bayrama ait olan 60 metre murabbaında ve 
m e ç hu l Abdulhamit ve halen natemam, bir katının dıvarları bulunan hane 
lbrahim haklarında işbu ve arsaya ( 300 ) lira kiymet taktir edilmi1 olduğu 
ilan hükmü ilanen tebliğ 

1
_il_a_n_ol_u_n_ur_. _______ , _____ ı_-__ a __ 

olunur. 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

iSTANBUL 
Eczanesidir. 

Münhal kadın hademelik 
Memleket hastanesi Başhekimliğinden ; 

Hastanemizde üç hademelik inhilal etmiştir. 
Okur yazar ve aynı zamanda kadın olmak şar
tile taliplerin hastanemiz başhekimliğine müra-
caatları 4 - 5 

reklimlara 
mayınız 

ce 5' n n ~ Radyosu 
i;2J ~~ıg, ile hiç bir 

ra yo ı-rıukayese edilemez 
Zira: SC , "U radyosu asrımızın bir harikasıdır. 

Satı ta büyük kolayhk 
TRABZO N: 

HAKKI ATMACA 
Kunduracılarda No. 84 . r ..... , . - - - . . ... . 


