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r· 
Dfrektaı11, Bqyımeım 

B KlR ~oKO 1. KUı.AKSIZoı}to 

Fiati 1 QO Para 

ilan satırı 5 lcara~ta1 

Uzuuokalt : 63 • 66 - 67 

SiY ASI GAZETE T 15 inci qıl ) 

ç ~uy· muka 
asi nleimz 

Yeni Belediye 
Meclisinin 
Atatürke 
tazimları 

ı "tiliı basını ---
Trabzon 
Limanı .. 

Volimfz efik 
elan bu 

KoroltaA 
layemut 

hitabelerinde A otürkün Trobna hediyesi 
esE·rini çok güzet tebcruz PttUler ... 

='"ni int h p t.dilen 8.le
diı;~ Mtclisi azaları dü11 
b2/odi11ede toplana•alc. Cum 
hur Reisim:z Atntürlce oşa
ğıdulci ta:ıim lef gro/ını çek
mişlerdir: 

Asya ile Avrupa 
ar asında mühim bir 

rol oynıyacak .. 
( 20 Eyliıl 1938 tarihli 

D.ıi/.u Telt>groph antl Mor
nin Post gazet~sine Bırlin 
mula ,biri ga%ıgop : T ıbzo un e kl -.e ~ok. bn 

JDk tir de el o•ıtn i~ Je 81 vn 
mesCJlesi nl'ıayet b l v kc~·ı 

Bu müoıııel elle Belediye oıa t zlm ve şO ı oları ıı t r- j 
rık ttııhm '3dllecektlr 1 kil C 14l Bayaro T hı ın h'fl ı 

!eiı \'ekili t a r a f ı a d ı o cuman olan sur tıACı 11 ~ d'l 
blyUk Şet Atatnrke ve Bışve yazı ı telgr tlRr ç iti ı tir 1 

Cumburreiılmlz Boş Tacımız Sevg li At tG k~ 
ISl'AN lJL 

BDyO~ •e ateaı umul tnklhıpl11rır. ız1 11 Türk :ıı ~ ıri n t.ası • 
milletler sevl1esıae çıkarmak ve Türk Jurdunu c rr·ı 

10 Kuruş! 
~;ndı k kabuğu 

C-esunda 1 O kunışa 
satılı) or .. 

BÜYÜK AfAMIZA 
Almanya iktisat Velcili 

B. Valter Funlc Tiirlcigı laii-
9 .. 8 rı'ı içinde intihabı ,.e. lciırnetinin daveti rberin• 

nlleoPn Trıbzon B@ledlJesl u. 
muıni mPclfslne RPçlldlk v., va. Ank'Jrı gı %iyaret etmıl d-

iotac safbıı ırıa lntikt l eh iş, 
Nariıt Vekil ttllııc J keoriislRf lhı 
lesl y pılm ~ ola ı Hobtif tine· 
tinin sebrlmlze göndeıdlğl s ıa. 
ai1att u m mews ille beled r• 
miz • asmu dUı mu t lYel ler 
imza t dilml tir. B.1 aın aaeb' tlc 
iOo ı at OL birde Belet iye Mec. 
lı saluCUDUI bir top lDh 'Vi· 

• ılmı~,, yen Beled1ye '111lır1 da 
h111r bulu ımuş rdJr. EnelA 
mutıt rem Valim ı R91 k Ko ·al 
tan tsratınd1c bı bit be rat 
< lunmııs A atQr~ tın ı ra'bıona 
hf'dlJ• si ou u bu !Aye••ut Htl· 

ı in btıynklt.iğD v..ı meınlekatla 

hnıunDd~ki kudrelll ıızim ve lr1ıdeDlr.ln rt>h11klir se , ·ı PJ 

olarak '!'rabıooa bediytt eyJt>di~iniz ferıı i ım tıs Hıl u, d 1 ka-
1 118 

teleyt bllgOo mObtccel o•mımıı anarak sevıode im;ı: J c .ır. 

h r lil<lığım z" gü ·e Qire. 
1 dlv si frndı'{ kAbU~il 

nr~ı·ı d ç1k bOyOlt IJ.r 
v t gö'lttmulş. bilh sı-; ı 

ı t b kasının vı zlve
ö 10 de tuhm k fır d k 

zitPy • yeoı bir Tllrk d!lnyası nre Be~linden harılcet ~t
Y rot'ta BQvllk kurtarıcıya kıırşı miıtir. Vekil. hu ıe11•hatl 
s<ınsuz &e\ gl ve tazi nlanm zı ~srıasrnda Avrvpanın Cı11a
arzet mPkle b ş ıyoruz. ı buşarlt.uintlelci Jaluı 6irıolc 

Tar mtllPllr.A karşı saymı hiilciı ıtel mırlceılıri'8e •i"· 
bOyOk es(>rlf"ri •'zlo Trabıoa \ /et 

KuacJeılfzlo bu aOzel beldesine kozandırdığır ı . lıh ı-ıı ~ ti 
aziz taynalrtan dQnya durduk"ç• •ıbhnt ve bo311t lı c· k o tın 
Trılnflnlulınir &ti llye11111t eserlcizdf'n duyduklı!ı • r Jı " , b• et 
candan b•I ılık ,.., mtnnettarhklarmı TUrk t1trlbiı h , ~ı-lz v t n
perveri Ulu .Öıulerlm1ze ıueder, i'Abl v~r ıAınız tı l d.., ıı z nı "Ye 
tevldde •lll1Jlft 

1.athk hava ında yııpae.Qı mOı· Trabzon B .. ledirı• 't• i ı V J,: 
bet ve IOlllUI degifllLUklerl ~ot Ö~JER KAZANÇ L 
gQıfll bir ıurette tebaraı etti- Bı$felll Etıelftoı (,el41 BB\'nr11 

ıllmlt, bQyO.k Şetln bOyQk adı AN KAR\. 
anıhrkea ha tip "'" dlnleylcller 
tıaımla etllaıiştlr. BftJOk Kurt11ncı Sevgllt Atamızın 1 r hzoıuı , eri ı ~d e-

liltabt:deu l<ıara Not•r 0 , lerl olan içme llJYU teılsatına ald mukavele1l bvQ"un u u ş fla 

nıamesılll ve oodaa ıonra Bele- Cuuıburlyet hUkOmetlınlıin MI il iktisııd vp l\f imn r oğ 
nQade enell Hobot ~eti 1 llbeoçel aamırıı ADerBk sevinçle lmzııladık. 

dlJe rels vekili Omer KaaanQel ramla.rından yeı a,laıa H pek d•terJI es rlerırl· d ıı t i o 0 

tarafın.aıa mukaveleler imu ,~brimlı sıbbt ıu teet11tınıo bu ıoretle kat'i s fh ~ tı t 
edilmiştir. lmıı1ın bu :reuk ve- 1 etrnış- ilim sı dan Trabzoolulnno duydukJ11rı cı ncJ r n ı 1 , t 
le1e göre on b ş ıznn sflnr• ı p_va z şüktıulan zatı dnlAfü-rlne 8rzetırıekle mı4 1 t 1 ir.n 
işe \aşlanEıc..k ve 445 ilfodc Trıbıo~ liele<ıly~ ı\ "'l Vt. 

tesisat JMpılmıı ve blt•lt ola- ÖMER KA.1,,t\:\ÇCL 

Halkevinde 
DQll ak~ m Halkevlnde VBll 

•• Perll Başıt111ı-»ıı Refik Ko 
raıtamn r :asetlode Hılketl 
koml elerl bir to laatı J•pmıı 
lırdır. lnı topl8Dlıda Halkevl 
işleri konutnlmuı.ur. 

Kıztlay 
haftası .. 
KııılaJ hr.rtası bugOo lıııt

lamııtır. Sabah erkendeD felılr 
bıttın başa dooıamıtlır. Bagna 
laıt 15 de be.ıdl:;o me7dıoı:ı
da mer111lm Japılıcıılttır. 

BAHRİ KATAŞ 

Bayram 

H ozrrllklar1 
Cb 'fthu igeti11 1 5 inci 

yıl tlönümü ku'tl11mtı la'lzıt• 
lılcları büyüle 6it hrs/11 ti• 
vam etmekte. gi1g11 tailtır 
ku~ulmo.ktadır. 

Halkevinde 
yanbancı dil 

ku'"sları .• 
Hollcıvi tarafı•tl.n F

rans.%Ctı, Almttnca, lnıili•ce 
,,, mrı1iki /uz1Jla11 açıl•· 

calcl1'. 
KaT.•l•ra 1 TeırinlJani 

J.38 den ıtıbaren bq1l11ntı· 
c11lclı(. 

ÔZDEMIR AGA T 

Türkiye yazı müsabaka

sında birinciliği aldı 
E. niyet MQdQrU Nurertdla 

Aıattın oalu Ôz1emlr Ag t C. 
H. Partlılnce Ltso Vtı Ort okul· 
lar talebesi ar.aındıt Ao kar.da 
terttv edllea mOsıtbt.knda TU,r· 
klJe f8Zl birli C Iİğleıi bzıtD· 

mışhr. Trabıoa L tıe ve O ta 
okullar talebeai arasında s .. ç .. 1.
beyetl tarahııdıın bt ş tall- bfl 
se;llerek Aokar.aya göadeıU 

ı;Qlştl. Ankıaradd 'f ~rkly~ı iı 
her t11rafrndau r len l'l'ebe ıırn
ııodı yapılaa mnsabak r ıo ır;ef 
zuunu • Milll destau. AtııtOr On 
Aotıdoluya geçmeısi • teşkil ~l· 

mekle idi 
Öldemlr Agştı lAbrlk ednriz 

Oçoaco U .numt Mıırettlşllk 
l!:mnlyet Mnşulrl Bahri Kııtsı 
l.tuıb11lclan eehrlmlze dOn'JlQf... 
terfl etml$ oldukları yelli Yııl
felerlne başlamıştır. Bahri Kil· ı.:--....ı.~...,;-~...;;..--+~--------
taşı hoılar, yeol nzlf letlnde 
de munffak.lyetlerlı:1 dileriz. 

, Göıe çaıpan Seçim )üynk bv sükfuı ve inan 
havası içinde yapılırıışbr . . 

g 

kuruş Qzerl den r t 
de s ltı mıığe hsş.J· 

rlıtVPltP 10 kuru~u AZ 

f b !k11cı :ıır belPdh en1n 
k a"srı lsarşı~u da bu fı ıt 

n· d o kabl klumı lil~tışs 

at ılş'rrdlr 

Q- şıer. Duyuşlar 

şf'hrl de de h11lkııı muthk gac ~'· , . 
sllftdPtioe bPr 1tn yayılmuıı11 l Alman Velcılıne B Val-
açtığı ız rtofııh ve ltllA JOlla· ttJr "e B Krıo'he •tlıntltı 
rı'ldıı tnkeomFz vazife 11şklle l llcl maıavi1 rıfalctJt ıtmılc· 
çııhş cntız Buna BOyOk h'llA• tetlir. Türlclg~. Yaıoıl••ı• 
karın huz•uhın da rğlltı-rflk sOı ve Balıat elçileri Al,,..,. 
'eri or and lçı:ıor taZl'Dla el ,,_ l la ,. l B " a 
ı~rlnden Opqrfz, ıd sat ege ın er il n 

x • :zr u;arlarnııla1tlı1. 

Çok ince ve manalı nokta • • 

Btrlintle ticaret ımtı•· 
ıının n•lcli için çolc miJlaim 
iir p '4,. ilHrintlı Jaru 'mtılc

Cumhurtydta 18 IDcl yıf d3ll1mtl mtınuebetlle tadır. Bu p!dn m•ci6iı11:e 
• m 1 5 yıl, binlerce batinin kendi aola ıı ve k111rra1•sı1»1M ,,. v le t- L 

gz• dnn dl ıledlk' hl lf>rce gere ntaden kt>ndl kendlınlse ı ürlcigrtl•ll "' ı a uı v•'". 
kit p ,.e g ZPte flHh fe'e· hasarlanmayılım, şHlllPrmey• t1n gopıl•calc itlaaldtı11 Ak· 

o• r kudnk. biolt>ıce S1't t ıım, coemsıılım ? Bl\llln bu tlrnizc a;r.1tılm•tl•n K•r•· 
d o . bialtırce ~ıtrlıkla ı şehri fPhriayloe döndOraey1 • dtniı W! Tuna i•rilciıl• 
~~ Cu rhıırıy .. tıo ~af~ g1de;ı t Um '? • • • tloj uJan Joi1uı11 

OP111ua~11 ı.ı. 1.-v ........ ı Al ı.ı •--6 
ol"uou, Cıımhurl"" t lcinr si· t nıun lepr•,. .,,,.. •~·I· "' ,, , m!le111eder, bir keç ,uurlı 
ı l clo y1 p ı""ı·ıı. yı p cıı"'ıoı. 1 \ d rılmosı düşdnrilm~lctetlir. 

6 ıs ıaoırış ar an vr-yıt bir kaç s rr-
ı e b \ıı rlı~ıoı ve b1ış11rı cıs- monlye uyulerdan h:ışka h nl R~n- M,,gn- T•n• ne· 
(! U u At .tr.rknn tu gtlzP.I d •oıman fvlıır, mııtazalar, cad hirltri erasıntlalcı lconalın 
ld )İ k u m ~ e hu nıillf'te deler. ıokaklar. köşe bışluı, ln11111 ilcmal ıtlıld lct~n '°"'" 
ve t rıa rıe bO Ok hl zil' etle P 1ocereln ve bntnrı baştan ba ticrırıt emteasını Tananın 
budu l rını aıılt.dık. Ve hPr ş~ ŞR~lr ? .. 
'"'• u U'TIO d~ hu mOb"'""el S menbaıntlan Ren nehri ,o 
,, ~v... ayırı U'llurul Mllf4ttlşlmlı / ld e hn(!h ı('.?ı mızı tekrcrı 11 . Ye s yı 1 Vall ulz p ırtl Ye Bış'kı- lig e nalcletrnelt 1111i111ka11 
~a b11tlp rto r.utuk ıarınrt n, aımız hıır mQn Rlp dOşQadOkçe. olacalcl11. Politilc ıerıi11lilc
şel rln dumınltırınd11r, şf'hri her fırsat buı<lukcıt, bAr top lilc.l«r ıııesınd• 6• 11ola11 
a~ 1 dı n, lhk • 1 d 1 • t 'fi 1 0111... her musahıbede her tefftin etlec,.ii •ro•alcegıt 

81 n, cu~ ubu u · C ' gOç.,ıtlnP, blrlıolıe, mecllslade huluoaolara /11gtl11lfJr •ıilcl.rtlır. 
u ve~ 1 u .oı ıi i ıde 1 '' O e· arılatıyor ve aolatınak lstlıorlar.. Son zatr11J11/111Ja 61lJi1i/. 

ll olu~or, i tibt 1111 ıyr ruz. A ı ı 

u tah s~usun, bul ıtlb •'l'l, 

hın Sl in DP1r>rt-Cl ŞU •Ju 
't nu 1 ~ı A ııo e d glııi 

t O Attfr ı k ~ l~o u n 
:1 ) ik U V· 

:içi 

a "fan ara 9 " 1tulımı1anlara Jijine ıöre Trai%on /im11111 
11detıı bf r mlıyOner glbf, bir ,,. ı 
[ hovttı t] glM AtıtlDrkOn, Cum- 1 'anı-s,•11 "•mir 'olana 
baıivetla, rf'jimlo, lakılabm bQ bajlogan bir fi•mi1 ıol• 
yUklDiDnO, e1llltlı 1, feyiz ve la.tlı inıo. edilmi,tir. Basa 

:ı 1 rı. d ı.. 
tdodPo d 1 

nurunu 1orulm&dıtrı,l'.llole'lmed o 1d/e Bana Aö,fnine ••Hini 
mOt m1diy@n a~ılımalr, kavrat- tl•niıine lc•Jar inlcıtasıı 6i1 

· c mak, şuurla,tmp kafelıu peı laat teıis etlilmiı ol11callır. 
çlnl tııek gnyretlnd"D geri kel· 

ela 'ı p 
c bir t t--S < , tir 1ı ılkn, 
< b şı mıt ur t z h ırnt O~· 
IDt>y şlat- lı"~lfi ıyoı um •• 

d k' 
Binaenalegla A/,,.an lı m'I ı arına göre utık tıulaDıJt. 

'\hlanup. blllJf'Olnlıınup, t••k- atl.ım/1111. Kıııltl~niıtlen •• 
lfl'oup bu t brl bu 15 loel 'ıl Alctleniıtlı'll 1ıçne;11•11 w 6a 
dOoQmQnde bto bfr lprete, biç saretle •hla/c,, tela'iJı.esi11tl•11 
bir dlrektlte bakmadan 10 el tla/uı sigatle m•sun iif 
yal dOoQmQoden daha parlak, Hindistan -Ren 1o'an•11 te
daba ş şaab, d h" yQluek 11&1 sisini tlüıünmelıt~tliıler. 

Tehlike 1 

h r ulıo t a hur.11ti hı:t· 
h men b lrlnderi farklı 

l gıbl Bir o uncu yıl dö 
O bOtQn ş şasiyi~. botno 

Sllrrrıene BelediJe lntlbabı hitam bulmuş, C H p r- eliylf>, bOtuıı parlakhgıyle 
Blılklel odıaı aldı JDrCldQ: Ual tar fında.a *"pdıa Jvkle 'itlce•liıde b sLlt 'dl f>D ı sil v JstanlUk arz etmiş ve On· 

ııe dondamaz, sn&leyemez, adeta 
muı!lb11ka ederceFlnP, yarıt J•· AJmengotl.ılci ia,..•t• 
Jhlrc sın11 bu ŞPhrl mır ve ziya- gÖ• ı ha laat teıi• etlilec•lc 
ya, zevk ve ınrura çevlremeı- ofarıa Almt111t1a, Tiirlc, /ran, 
mlylı ? . . . ~f g'Jnist11n, lralc '" Suri#/• 

~şcı, demlrcl çarak.ları~daa aekn yedek iZ' nemz \lerf ıeeçllmlştlr. lotibap bUyOk bir sOlnl v~ evvd ve ıJor kiler ise 
Oa 1aşıudaki çocuklara kadr.r inan hııvası içinde cu1an etmiştir. Serim neticesi d p rtl naı e böyle bir tertibat ve tna 
•lrayet datıeslal geaıwıeten bu zetletloln isi nlerlrıl deretdlyoruı : a gıoçtnrmlştlr .. 
b,ıı:ıh~lll öaDne mutlak oluak Asıl aza namzetleri ' yedek aıa;ar H lbukl bu eo bQyQk boy 
ıeçUmek ıaalmdar. C ddelerde •----- ------------ ' uzda göshurntıt mlz coe 
Jbrnmek çok telılik.ell bll fa· \ - MelLıucle Aydın 1 - StUeymım KltBplı 1k. ligi lk; arıl yıe ve kav-
llJ"t alaamıştır. Araba ı 9Qrllk 2 - Masa l ınıll otlu 2 - Ya\cup K~ kıta ıaıızıo, şuurlııluğumuzuu 
tank, binle ler acemi Yf ., ıl· 8 - Ô!'ller Uzaıeo 3 - Sadık Bek 1 t l dPgll mldlr ? 
llaız, t<>1lı•alar, kafa •öz pat- ' - lt•rahlre Kırall ' - All Riz • A 1 oğlu O halde binlerce hıttrbln 
latıaılar birblrlol taıklp edip 5 - ltıa.ıaıl Hoador 5 - Abmt>t Ök Q'] kları, blulerod kitapların 
lldl1or. BOJl• ol••lda oera~r 6 - Ahmet Ş"'otnrk 6 - Hımdl 01abaş fde:-1 bertaraf, binlerce Har, 
benuz ktMl blr kaydı, blr J•· 7 - HAmdl Ulosmall 7 - Şevki Bugut rrc ı vıulıklardrn edlodl~l 
lala bıllan111adı bu iş.. .lllıdk· 8 - H.ııaau Kulao 8 - H mdi Ç·ttıı•l intiba ve yeptıQ'ıın z öl~n 
lete b1ome blr ıpor, bir ,.aıeoce 9 - S.llb Akıtr 9 - AlaJ '.:ıt•r 'D Cumhurly~te ktır~ı "Ye o 
"9, buuuo ı•rl i.alababk cad 10 - Halil Sual 10 - Artr Sunar ohurlyeUo yıl dOol!mQoO 
••ltf cl•IHdlr. Spor açla, el ea ıı - 8"1Ddl Sönmez 11 - Ôlller Seymen lamaya ksr~ı nasıl bır şevk 
l9li, 1 ı ı ı i • ı ı bir 12 - Muıtıfı SefmeD 12 - Mozeyyen Tısn tıeyecrıol" büzarlanıııamız Te 

Jer vardır: Kuakm•JdaD ı Ali· 13 - Sall~ Çıkar 13 - Cemal Ş ntilrk lm u icabeJerken neden 
k lılarıa d kkıUal bu m&ııım 14 - Aılz Sormeo H - HQte7lu Baynktar ldan verilen dlrektıf, komıl 
laesole QHdat 91.kerll.. U - Mehmet Ali otta 15 - llmıll Çllloglr ları protr•mlım bize veçhe 

ıo - Jıbıbmtı IWPa u .. r 18 - 01111 Ç~brt:ll ln ? • · • Blı; fADl bPplmlz, • 

Avruparı1 en ktıçQk mem ticarrtinJe role ltdlıim bir va
lekethade bfr yıl doooanaoo sig•te ıee~celctir. 
nesil ıılAk l& kuthndığ!DI ıorn 
yoruı ODl:mıı en kDçtık bir yıl 
dOnQrntınde veya bir teıaburıtta 
bir kalp ve rubl11, bir JOrek. 
be1rc:solyle yelıp:ıre bir katle 
hail de coşup. ort11lıtı •lkı,ıar .. , 
yaş· bra ooama llfl bizimkinin 
yıoıadı çık f.Onnk k11lm it dA· 
gi mi ? Çl ık.O l lılm Cu'llhurl 
1• timlıln H lru;l yıl dörınmo 
oolıınnklodeo C'>k dilba maoah, 
çok dahı OıtQo bir haklrulyetı 
~p~ . 

BIDIE>rce hatibin nutukları. 
binlerce kltıplarıo 11blfe1l 29 
dlrlocl Teorin ıoao ve lrflC .. ıl 
Cumburı1ethDIH11, Cıımlaurl• 

---·~-------------------------yetlı:nlzln 15 inci yıl dO lDmbndea 
Comburlyetlmillo yOcelltlnden, 
göı beb~tlmlı •e ea blJOIO· 
mOı AtlltQrkOmDılla yuıttıtı. 
b'lsardıtı bulkulAdellklerd.,rı 
lstedlQI kııdır bııbı eife dorıua" 
klı o bıblılerl .ocak terd•a 
f~d" kerdl 11bımııdı, k~rdl 
c •vvlmlıdP, kendi •llnlmlıde 
gOıterlşlmlzle ınlımıt Ye ın· 
ııtmış olıcııaıı .• 

lf te benim buıtın bu mu·. 
ıoda n11çl11ne 111Jatmık ~ıt,.dl· 
tim çok laae ,. a.aılı nokta 
budur. 

Cevdet Alep 
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1S Bir. Teşrin 
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Belediyeciliğimizin geçirdiği tel amül snfhaları ı' Açık usta ku ·u üzüm eksiltmesi 
ve Cumhuriyet devrinde Belediye faali/ etleri. Erzurum LAmirlig" 1 Sa. Al Komisyonundan: 
Belediye yazı lşleıı rnüdurU Ö.ner Kazırnçel'ı::; dördUncf! konferansı k h' 

il k · T - Erzu ·u 'f"rn 'to ıu 'lıti·ıaci için 12000 on i i uı - G ÇOD sayıdan devam - dllm~k SUrf>t e, mQ·n Qrı O 4 '" ~ satın alanlara 

T oksitle haJJineden gayri menkul 

Bu münasebetle Jurnuouo bllmlşlir. k i o çekfrd, : s;zuu iizüm ılınacalc.tır. 
merlyetlnden evvel 1 zamanlara Yeni kanunun t 11 tblk edil. 2 - Talı. 1 indeli ( 3 720) Üfblnye ligüz yirmi liradır. 

alt belediye çalışmıılarlle mert diğl 1930 yılından itibaren ge- 3 _ / k t,.mtı (279) ıı<İ!lii% q~tmiş doku% liradır. Hasinenin talcsitle ıattı;ı biitün ıa!lrimenlcullerin sat ş 
:_rı>tinden sonraki çalışmalarımızı rek b•ı kıououn verdiği selabi ! 4 _ ,.ı.,_,.- tme 26 J r,.5 .,,;rı 938 çarşamba günri saat he-.Jı[l•rinin tahsil sureti halclcındaki 3524 sa_qılı kan uru 1 Jcı.,ac\ anltıtcıcRğım, yetler dıb\llode ve gıırf>k tıaleo 1 A S Al v · "' .. 

DEFTERDARLIKTAN : 

k d 01b,.rde E, .. •ra 1 L<?vozim A nir/ini a. . nomısyo d'J · 'b' 18 6 9',6 tar Lr·n· kadnr nrtrrma 1931) yılın11 gellocaye a ar tıUkOmlnl baki otan bPl •diye • 6 ma aesı macı ınce - - J n "' 
~)3 tılrih'i belediye kıınuolle vergi ve resimleri ktınımu dıl i nurıd • ynp lcıctJr, ile satılmış olan her neoi erazi ile arsalarJan borçfu o 'arı 
!belediyemizin mesai muh sele- reıiods y11gılan işini de sart 5 - Ş ıı t 1a11ni gör 71ek ist.•yenler her gün lcomis müşterilerden borcanura güzde yirmisini tediye etmiş vazi-
ıtıini tetkik edersek., görec ğimiz olunan p ıruloırla birH!c.ie sene yona murac at b lirlu. yettc olanlar flega tedigatınr bu miktara iblağ edecekler 
manzsrıı şudur. leri itlbarfle ıu surrtle sıralı 6 - Jstek'ilert 11 le gün · ıt sııutındı ilk teminut mak- (aldıkları mal tapuya bağlanmrş o'san fJega olmıszn) 

MUı.nkOa merlebe şe}ıir da. yorum. h { ı_ 'k ı fc • b şkan k h b" 
uz ari [it Konu\ emrettiği w~sı a arı omısgan a flerdilc.lttri paradan dota11i hazineyi ibra efm"! v~ iç ır hHl temizllğlni tAmia _etmek 1930 senesinde / 'b h d I 1 4 il 19 8 IA l 

<Pttmeğe narh koymak, bır he / ğına 1 raz elm· mec u.1 _ur ar. - taleptd bu 'un111trmalc şartile ba ma arı J ma ı yı ı 
ukıtıa kaldırımlanrı ve lağıtıı- Mezb hıs bl~ası 1?. teon~ . ._ •

1 
• nihayetine lca"dar g~ri t1erdikleri takdirde hoıçlarının 

hrını tamir etmeıı:, oldukça tıı. ımı ezbkabıad h1lloet ıtrıa~ıtıçrn ;91~-1 kapalı zarf )Ulile sade yag eksı tmesıı balcigesi kendilerintlen ar·nmıyaca;ından bu suretle m··l 
ttyocı karşı 1amak tlzre bir 1ttıs· rd, 11 lll1l aın r~ ıoa v k A ~·1c h · d n 

lira i'lke'~ tarniratır11 174 lira 1 ,.. • • • B L d almış müşteriler maddtıl mu ureqe tevıı an 7ztne e ,ı1:k~e~~~~~k:Ov~~~~Hh~eıı\i~eb~!: u n~ml b ıvilbttnA losıunua 368 Erzurum Leva~ Anur'ığı Sa. Al. Kom. ŞK. an bir git.na matl11bı:.tta bulunm',jmak ve hazineyi ibra etmek 
nasıaı inja etmek, biobir mUtkD· lir•, lstlmlakata 108 li ·ıı , ldğtm 7 - (28JIJO) 'o s 1de y i k p ılı zarf usul il~ ıatın ıtırtiltt altlıkları gayrimenkulleri gı!ri fJermek arzu edm-
ldtlıı <rlzl c ddestni ecmak, nall tamiratı 11 >~v llrıı, um·1mt tan alırıacalc.tır. leriı1:rnukıir tariht~n HJ'lJ!l Defterdarlık makamına mu-
tı zır şeıhfr baritalıırı'lı yaptır. ziftııtıll_-10528"' 611 Ura, U!JlU'llf teavl- ı 2 Toh nin heli r: 70~0) 11irmi birbin liradır. r11ca•tla.rı ilan olun.ur. l - 2. 

k, ve mahdut derece tuka ra a ;) J ra. · ~ b /' d 
1931 · d 3 - Ik temını (157') oin btş ·ıüz yetme~ e~ ıra ır. 1 r ya yardım etmekten etmek- senesın e . 

ten ibarettir. • 4 - Yağ·n t"tlfile tt s!im mahQ[ ve ı•rtları şartna-
Kaldmm tımlratıra 3J60 . d ' l d 

Gerçi bu işlerin en mOhim- lira, &srl mPZ'lrlık tesisi lçiıı mesuı e ucı.z ı ır. Pazarlıklrı ani<az satışı 
]eri yine Ccmburlyet fduesinla ırsuıaa 520 lira, ls'<ele ıami 5 - Şaı 1t1am 0 rru· u 7.da s ıtrn alma lcomisgona11dt1. 
1340 tarihli belediye vergi ve ratuıa 416 lira, nçık p1zar feri gö·ü'ür flt a i•te~. DEFTE1.~0ARLIY.TAN : 
ı::~:.!•: ! ,!'1~·~~\\~ı~~[~iğl h•k- t•slıloe 785 lira, umu mi bevil- 6 Eks; '"" ;_ 1 T '·' i • 9 l8 p .. ş tmbe I ünü ••at BeJrli P•Iİ n ö dtnm•lc şa rti 

9 
le T. abz on o, ı,. T eci,. 

, bıtne lrış811ına 466 Jlrıı. istlmJa. O?.birde E1ıu u T1d ı '· Am ·/;g"i S 1 Al. Kornisgonantla l h il · d 73 73 1 
'3 yıl ömUr süren 1292 ta. · olculunccı istimlak edilen Agoası ma a ~sın e . -• 1 d t ltah 804 llra, lağım tamiratına yapıl C" ktır. b · h k rıhli kanun ile bu be de e aş 320 Ii M b ö 0 d bl lcapı No. la tte üçyüz lira muhamme11 edş/ i rırtt! an a· t k l d Aolldl re, am ıme 0 lı e r 7 - .,..~ ' ·,:/ f'.'1''~p'orı 2ı_. -1 . .,.t-ş'in 938 perşembe taş uı üne onu muş e

5 
r. b~hkhane tesisi ve itışasın& ' '-"" 1 ' sına 29 9-938 t11rihimle talip çıkmadığı için artırm~ 

Gazl caddesinin :ıçılmrıaı, 1272 lira, K11b1yaoidl mfieqsa- g:-.nü S!lc.l r'okurd.ı (r/,1/. ,) o;ıa kadar satın alma komiı . on g·-ın uaatılaralc 10-10-938 tarihinde yopılan ikinci 
·ml'zbaba bloanaın fnş.ısr, şehir h ı_ • b ı_ • ı d ·ı · h l <.& J'o 
J:ıııritalarınıo tersimi, Itfaiye &laden beledherıf ı alBC"ğl olan gon .ış1Can ıjın~ 'ık az mutraoi in e ouı mıı u un•· artırm•ııntlti ginı müşteri ~ılc.madığından 10- T f-9 o 
teştilatıaıp. vUcude gptfrilmesl p ıraya mu kabl\ Ti..: rı:> t O !aıı· caktır. Bu s ıntt. n .nra me '!lu p;ar lcubal edilmez tarihine kuclcr bir ag zcrfında p!ızr:ır'ık suretigl ~ satışd 
.:ıincak 1340 tarihinden 1930 t11- nıo hııleo lş~albıde buluo ı- n bi 8 - Kaı un"n h4,ınmaçı !azim gelt!n Ucari uesailcin Jıı k l stntı lcarar oetilmilfir. 

• ıXilıloe ·kad"r ge~en altr sene nanın beledire nnmına muba. eksiltmeye i~tirô.lc ~dtc. H~rin lcom 'syon başlcanlrğınct çı arı ma 
aıtbi pek kısa bi.r zatııftoda Jıni 1

8111 
lota 13100 Ura, umumi ibraz elmtsi lô.zund. 1 - 4 Jstelcliierin §iiztlı 7,5 hmi"at u.kçalari11le birlikte fJe 

!Ctıastıuriyet idu~fofn ·heledlye taozftatı ı 76o7 lirA, uıuucnl ten· ı L "JJ t i · J D ,~·erdarlıkta toplanacalc kom;sgond 
vlrata lf'.910 lira 1 

1 

olf mu""' çırıcı• e," 
ve Yergi 'e t'~simlerl kanuıılle 1..: 1 f 11 d k · ı l 

. ~d)ff"lf ~i bakhrdan lstlfadft e- - Denrrı .. rı c•k - KOpo 1 Z!lr u:J i e sa e yağ e Si tmesı, _,,_u_,._0 c-=a=-a-f _ar .... • ..... · --============-====±>=====~ 

Fındık kabug"' u f iati J Erzurum Lv. Pnirl'ği Sa Al. Kom. Bşk. dan 

BeJe Riyasetindeı;ı : 2 - T hrnin !ıfdır. (' 924(l) orılolcaıbin ikigüzlcırk lira. ı 
l (26000) uir'Y ·ltı ~irı kilo s de qnğ s11tın a.fı'llaclctır. 

.. Havayici z:ıruri~ıtden 'Oe halkın kış'ık. mah. ·ukot 3 llk ftm ·natı 1443) hin dö t güz lc.ırltüç liratl.ır. 
.maddelerinden biTi olan'f~ndılc lcuhujunuıı bir çuvalına, 4 Yağm ef•soffe tı:slim mahıl oe şo.rtl•rı ştırtn•-
.'(foldarma ve müşteri arabasınt.l /cadqr na/c!t.tm~ m sari/i me.ıciri'de yazt!ıd,r. . J 

h l b ı. .;, - .;, ... , .... u•11 € ıurum~w sarırı aıma lcomısgonunı:uı da i olmak üzue Be edige Eracümı~.ince girnıi e~ ııc.uruı 
-ı:amt fiyat tokdırıne karar flerilrniş v~/Jp 'lcarar Vılagd gö ü ür Vtga lsf~nb-. 

.. • iflare htgetince .de tasdi le ~dilmiş o 'dıığ11n~an ot1de";''l 6 - Eksiltmesi 28 - l T, ş,in ~38 cum:ı tünü soat 
, • {JlUl,fld olan bjr ç~rıal. fm.dı.1e kabuğunun bu fıy~tt ın faz.a. ' onbirde Erzurvmda lv. A Ttirliji satın alma lcomiıyo· 

6lna satilması menedılmıştır. nund·.ı gop /r•c -ıkfır, 
Hilafında hareke.tleri görüleceklerin s~ıed:ye Zahı - l 7 - Teklı/ m ktııp 1arı 28-10 8 J8 ı:um 1 tünü S ·ı•t 

lası talimatnamesinirı .$.t6 inci maddtsine teu/ıknn şid- , dokuttlan (dahi') 01ııt kadar satın alma K. R. malcirız 
i/!tle tecziye olunoc ık/arı ildn olunur. 1 - 4 · ı le 8 

1 muk .ıbilinde v~·ı mil bu 1lıP, JCtJ. trr. u saattan sonra 
apah zarfla. inşaat eksiltmesi • melclup'ar k tul edi/em .. ı 

t 
8 - Kımunen bu!flnrn sı laz:m olan ticari fldsailcin ~r ..ıbzon S. ve 1. M. Müdürlüğünden : de eksiltmeye i~ti ·dk td c ,klerin lcornhgon başlcanlığın• 

1 _.:. Eksiltmeye konulan iş Trabzond' Numune haçta- i!u,,çz etmesi /§z mdıf· 7 - 4 
1

nesi ik.in~i ku.ım inşactı ile elektrik, kılori/er, ıılılıJ ve '==~=-=~===--=:;;;,,=~============----..... 
o.iğer tesisattır. 

Ba işin muh m ntn b deli (737,044) lira (88) kuru1tur. 
2 - Ba işe ait ş:ırtnameler ve evrak şunlardır: Odun eksiltme ~e~didi 

i LAN 
1'rabson. icra memmlu~uıı.dan : 

Yeinlall ttç ehli vukuf tarabııdaa 

Tamamını 700 Ura l"ymet 
takdir etlilea 

lraaret m•hılleal 
Canibi yemini komarctı Tu

fan haııeıl, caoibl yeaarl arzu. 
hatoı Temel hıuetd 
ark111 kabile Pa•dk Blltua bıh-
9011, ceplıe-sl tırlklhH ile mah
dut lld kapıll •• bodrum ka· 
tıuda zemlaıJ toprak ve tapaları 
tahrip edtlmlf H pıocere cam 
v.e c11m1Ylert olmıyan Uç ıoz4en 
ibaret ıbır Ye iklocl kattı bir 
s~fı n lld oda, Q~Qncli katta 
kei• bir sofa ve iki oda- ile bir 
~du bıb~ıyl inüftömll bir 
bap h119e 

• 11dll bakı kalmak üzere artırma cı~ 
be' gln mH'etl• t mdit edllfl1 l'ııt 
,.. onbeflnel gtıao. 29 • 11 - 11:ıB ~ 
glnl nııl 11 de dairede yapıla~~! 
aı.ı.-..ı. 'arnr.ruaın aıı. artırma b•ıie 

1 
Vıj 

kıymtl muhmm•nin yttzJe i> it 1 
bulıaadıfı takdırde aatırı 22 rı .ıo1° 1"1 
kHun alı.kamına t•vfıkan geri 01 lıt11 
rak:ılır. t 

Satıı pe,Jndir, .Artırmaia lftir'~. •t 
etmek lıtt reaı ,.·in kıymeti rnı! ' 'l 
baaaeıı.eıı.ln ytızde yedibuc;uğu nl!1'9 l'•I 
tin.de P•1 akçesi veya illi tol~ ~ 
baaltanın teminat makbtlZUDU bA\1~ et 
bulunmaları llzımılır. Halkları taP

0 
l~b 

ticlUle nbtt ouluamayan d!ıfer lP ~"l 
ekll alaoU:lılar da di#er alAkad•r' '" 
lnht ve lrUfakhakkı u.hlpleri11.l~ ''Iı 

bu hakları ve hususiyle faiz n maır" (,l' 
dair olan iddialarını evrakı mdııbil'' lişı 

lerlle birlikte illa tarihindr11~ ( ıı 
ılıbaren yirmi ğün zar 1r 11 
da dairemize bildJrmelı.>rl U.zinıd:e· 
Aklll takdirde hakları tapu ıılc:ili 

1 taDlt elmayanlar ıalıl! bedeliniıı P~d 
la-:mumdan 1ı.ariç kalırlar. Mü ter• 

1 Açılı artırmafa çıiarılaıf oldujundan vergi ve Belediye rusmu &l"tırJll 
14 • 11 • gıs tarihine ınfıtı~ll bedelinden ten.zil olunur. 

A ·~ Eksiltme şartnamesi 
8 - Maka'lıe/e projesi 

pazarleıi ,tnd ıanl 11 rı kadar Daha fada maltımat almak i6tB 

tnhı·sarlar BaşınUdürf ü,v.,.ünden : Trabı:oa lora dalrm öntı.ndı blrlncl yenler 15-10-938 tarihinden itibareP 
o lartırmuı• yapılacaktu. herkesin gOrebllmeal iı;in daired~ 

C - Bagındırbk. ış/eri genel şartnarr esı 
D - Yapı işleri ur.urni şartnam~si 

O ut bin le. "[o nrluff .'çin sü,iiltm peg itiJal latıtldlntl• " 'A~tırma bedıll kı1tp•ti muham l açık bulundurul1\cak artırma şar!; 
10 mıııall..ln ytııde 75 lni

1

6lıl•nt• akd.ir- naaeai 934 - 10'4 No dosyıı~, görtilmediğ;nden 17- - 9 )8 fÜ"IÜne müst di/ pazart•si ~ me,tırlıl tl~Jne lnralo!Jteaktır. ; muracaatla mevcut velAikı görebil 

E - Vahidi /iat .. istesi ve hususi şartname lalıigıJi, 
k~şif hülasası eti ueli. 

nünü iha/t! ,,dd rnt!lc. iit'' tk ,i/tme bir lıa/ ta uzatılmılf"· ~aı ıakdır•• •• eOa artıranı• ta,allb· ~·~~rJ 11!~ olunur __..,, 
• ·--~~...:,_--.._..._,.....;~~--~------~~~~1~~~~-~ .....--- -··------

F - Projeler : 

isteyenler bu şo.rfnom! 'O~ ,'lJralcı ( 36t6) kuruş Trabı )D tapu sicil mubıtfıı 
'6 de1 mukabilinde Nafia Ve1<tileti yapı işleri Umum lı~ınd.rn : 

ilan 
M, dürlüğü ile lstanhul, Trabzon Nafia Müdürlüklerin· Dıvrıvoz köyflrıde ş:1rtı.n 
den alabilirler. M M Kuyumcu otullıırı Mııh11ut t8r 

3 - Eksiltme 20-10-938 tarihinde pe ·şembe ta~:ı ı laAf, &'Uben Dülgeır olU1 1ırı 
s:...at ( 15) de Trahz.o., .Jıiıha Mtidürlüğü dairesinde 1 far\f ;, şimal~n O"rnıo OQJu 
papılacaktır. Ralt tsrfaaı ye cenuben ııncnk 

4 - Eksiltme ka,ıalı z-:ı,.f usulile gapılacalc.tır. Ali oğlu Ali tarı!'ı.:; ıe zij .. '1dut 
5 - Eksiltmege girebi 'mr.k için isteklilerin (31232) no bio altı yllz yetmı, Altı ;etre 

lira mullakkat teminat mektup t1ega makbuıu Vı! hu,.cJan murabbtı tarlanın kırk serıe ev 
/Jaşka aşağıdaki vesikalarını kopalı zarfına usuli veçhile vel Bozu.k oğlu Yorika fBlecıf 
lwr;mas! ltiz.mdır: Yaniden ·huicen teterrtıe etlllfk 

A) Evvelce alınmış daimi ve mı v:ıkf<.ut oesilcafar ıuretlle KOçllk Alt Oğlu _<\lloin 
ilga kılınmış olduiundan Nafia Ve/eti/etinin 12-8 938 otulları Oimın ve KAmlliı> ta. 

i larilı ve 67- ! 1650 ... ııgılı tamim/eri mucibince TrabZGn sarruthrında iken K4millo \l'Pfa 
Vılay~tirden alınacak ehliyet vesikaJı. tile eğnlları Ali Ye A~d,JJllca. 

8) I 938 ma 1i senesine ait ticartt oclaıı vesikası. dire Ye Abdulkadmn da Vefıtllle 
6 . . . , l 20 O kıırdeşi A'fye lnblaar eylt><U. - Ehlıget ,,,,.srlcrıları talebmde bu unan ar 1 - 938, 

1 
d b hl 

1 
mlarına t seııı 

iarihinden enaz (8) gün evvel istida ile Trabzon_ Vılaqet~ne 1 ~~ n~~ml atlr~ ~5~~ DU 'Da"ıtl~ ka. 

TÜCCAR T E 
Osman Nuri Sezmen Müessesesi 

Modern Terzilik 
Veni sonatkôr - en yeni desenler • 1 

/(ışlılc. bütün ç~itlerlmiz ıelmiş, moclern terziliii temin fle sayın miişterilerimiıifl 
.:zevlcı selim/erini tatmin için ticaretlıanemiıe lstanhuldan gtni sanatkar celbedilmiıtif· 

* • • 
Vcuı we ıüıel g;qi11rnelc için lütfen /eşrif ediniz, Btıgan ve f!(fglara mahsus 

maracaat edectkler ve hu zaman zarfında tJesılca talehınde e ş_ , m"sl hUk""'l 
ı. • ı ı ı. ·ı · · kl d ' nan YA nızımna "' 11

1 .. e ouıunmauan an ar e"sı tmege tt'emıgece er ır. b t 
18 

b • d ...ııt' 
7 J9ı kl'f k l k d - - - dd d rlııc tevfikan u ar 

11
k

1 1 H lb• • 1 • • 'Btlganlara mantolar lspor mantolar pardesü. ,,. ı s:ızı ;;,u:n 6ır"::att~~:;~,;~~ 'ic~d:, uç~;;ZıtmMiidü:ıt~ t-ı 1 -ıJ3a tarihe t0186ddtır e•ke
1
° azıre ıseçeşıt er1mız: şamhaçocu1cm11ntoıa~'·Y•ir.ıurıukıa;ıoekuma1ıtt' 

1 

ıılc fle kibar lcamaıların 111 g•ni t/e$enlrıriRi lütfen ıiirürıüz. 

• cumartesi gQnll yer n e t b ~ 
rlairesine g_ ~irilerelc. .eksilt'?e komisyonu reis'iiinine ma/c. kııt yııpılacatıodao tas~rrur iddia. Baylara perdesi/er, palto fJe lcostiimler, ga;marlulclar, Çoculclar için 
.Cuz mukabılınde oerı/~,elctır. sındll bulunanlar vana Ye~alkt eliise, ga;marlulc,• palto, partini fiil lcamaşltır. 

Posta ile gönderilecek mtktupların nilıagst .1 üncü 1 tesarruflyelerJle Urlikte ld3f6 

maddede yazılı ıaı.ta lcadar gelmiş o 'maları fJe dıı zarf mlTe ve keşif glloQ YerJsıde M • l"k En son mnda Trııkot pcrileıülerimi~ ı•gın müşterileri ::e 
miJfııir mumu i/11 igice fcapatı(mı~ (J/m ı ~ı lazımdır. l!hkikııt yap IC'\k memura ıDU evsım 1 UCU~ fiotJ11rJ• temin ICi/miıtir. lütfen fÖrÜnÜ~, tecrübe ıJiniz, 

f.p tatla olacalc ıtcikmı" lcabu{ ıdi!mtı, J - ' , racııat etmf'lerl ıuıo OIUQllP, Kundurecııer ceddesı - NO. 23 • 2S .,. 


