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V ıpuıun çok eı ken gt- oıfş 

Ilı ına rıı~men O ,nren U 
~ı11nı MOtettlı;hı.ız va purc Va 
llalı, 8aşmUş11vu l ınız, Mor, tt şll 
-~nı, denir rll 111ıt vesalr ze 
••t tıııetındaa luırşılaomışl ı dır. 
~ Uıa11mi Mnr t j~in.IL, v • Jrd8 
ıı~:-l•t tııerl nakluoda V n· 
i::"I' Refik Korıltaııduo, D ıu 
"'lttl ltierl •akk da d S.ş01f.l
ht1t Nl11ml Al ıkeıd~ J lı t 
~~lar, Beledıys lntıh nıda 
~· ıoaleraıat uurlu h re· 
~•a OUlı Q lileıaouolyetlerınl 
~;- '• tekrar etmıt erdir Is. 
~· de blrçJk sent ve kıla
~ blr bılk k1Ueat tarafın an 
~ll.1amıı olan Üç Um. Motel 
~la tlotruca So&uk.ıu öt· 

" Çakmıılardır. 
'a.1ıa Uıeuml MOfett19lmızl 

ıaa. 

; 
Dire Ulr11, Bışyızıc1111 

BE KİR :s (\ J • K Uı.AKS1ZOÖL1J 

SiYASi· GAZETE - TRABZON 

ün sıhhi 
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Fi ati 1 QO Para 

illin satırı 5 kuruşlar 

Uzuuokalc ; 63 • 66 • (Ü 

15 inci gıl .) 

vıraJ 

aldırılıyor. 
Belediyeciliğimizin geçircıiği tekamu! safhaları 

ve Cumhuriyet evrinie Belediye faaliyetleri. 
Uel .Jt a yıız, ·.,1er1 n OaUru O n43, Kuıı-,_. !1

• ördQı;c koofera1.111 
- O çeo ~a} ıd ıo dPV m - sseseıııı den b let~l1eola a-

1932 senesinde l~uJğı oi o paıa a mukabil şlm
dı l er inler ) urdu blnasarııo 

Bir alddttlea heri ıebrl· 
•izde b•lua:ıa aeb'Hlanmıı 
dan Rılf Kara•ealz •e Daolf 
BJDpotlu enelkl gDa Tarı n· 
parlie letaaatula hareket atalı 
ler, Vallals, BaşmQşavlrlmlz. 
Beltdl7e Relılalı, •nalr roe 
11sı •• Nlr znıt tarafıadın 
npurda · utaııaaoıışlardır.:___. 

Veda 

Kııldmm 

lirn. "·rl mez .ık t 
l•r:t, 1 Uml t.!llıı 107 lır , 111,ıı o 
t ıml a ıne 6Gt ti ıı, cen ZP. nnkll 
• t)m'lhil mubılv· a ıne 17 O lira, 
umu Jl tıu z r t "2615 lır, u 
muml tenvir lR 12591 lira 

1933 senesinde : 

Bayram 
hazırhkları 
CumburlyetlD 15 lacl Jıl 

dOaOmDoQ kutlama hazarlıkları 
tebrlmlsla her tarafında p k 
•Hl mikyasta devam etmekte 
ve ilerlemektedir. HQkQmet 
GnOodıa Belediye meydanıoa 

ka•ır bltUn Uzunsokak cad· 
deıl boyuacı 7er yer taklar 

1 
kurulmakta, elektrik testHt n 

zcUeri miz teu•lr•t ı,ı.,ınde bnynk bir 

A k 
faaliyet &OH çarpmakt dır. 

n ~araya BQyOk bayram, şebrlmlzde 
de çok unla H alakaij ve tlm 

Qİttİl\:. • • diye kadar oldutundın çok 
Cumhur yeti 1 15 ine\ yıl 1 daba fHkill6de blr şeklide kut 

döoOuıU oJ 1 ~9 l ır.ci f~şı 1 de i la •1tc11kttr. 
Ankarada ~ apıl l k o 1111 u ra.

1 

Tıp Kongresi 
slcade bQyQk ge<:ı re l"lll e ş 
tırtk ~.m~k Dıre Şl'brlmlı .,.,.. Ankartt 18 ( A. A. ) 
E ıuıam Lla ılnden huırlımıa 1 Y ncı tıp k mgr 8' bu 
yUzdeo fazln tıleb ıci p ur· gOnde nı ı is c d v t iş r 
tesl ınnn Ot Pdeo sonra Uma- Ş z · k 

l1tA0~11lı aakll ve byln • d o ıuıreket edeo Tarı • encır pıran 
al11aao •oktor B Oıman ha ı ' ile şehrımlzd n lıart1kf'l Jır Odı1ett o rl iz 
bfttQa doıtlarıaa samimi l ~ı ıdlr. izci erlmtı iskelede buluoRn iş Baı k Si' hl d ğt>r ı 
kllr H arzı veda ettik c ı u m t Renk Korıltaı ın et tll Dl ektö ü Ş sedctlıı Zı:>oclr 
lbltllDa ıa1etemlzl ttvı lL ı o .ab lerl l dlnlemlşier Ttı U· lrır n lstn!h')U d n şrhrlmlı g ' 
.,, .... lerdlr. 1 aurl• ıaıflardır. .1,ur. 

te ed y na 11 mut>sy:ıası çlo 
1 O 00 li tt, baha dııhlllude 
cıg r e. ve h gır u k hane lo
şnıı ı l 1101 Jt ı. umuınt tı\0-
ztrat 1 .ıı lir u uml t n 

3J.151. 

1934 senesinde : 
P r e kaldırım inş11ıııı 9090 

lir , J rıca kaldmm tamlrıtula 
1677 lir , ıs 1 m z rlık tulıloe 
1423 lira, yeniden bHllbane 
1DŞl81DB 198 llrı, tıtlmlJklta 

175 lir , umami bab9elere 2222 
lira, la{tıın tamiratına 429 lira; 
ıu yolltınoa 1928 lira. umumi 
tıınıifata ı ı 305 lirı, umumi tea
viratQ. 8591 lira, 

1935 senesinde: 
Parke kaldırım inşasını 2679 

lira, ayrıca kaldırıa tamiratına 
2272 llrı, asrl mezarlık için a23 
lira, Molozda lnoı olonH beton
arme lıkeleye 5808 Ura, beYll· 
hane ioıaaı lçio 396 lira, umumi 
bahçelere 1781 llra, laUlllüAta 
400 lira, lığım tamtrabaa '407 
lira Utal7e atat •• Me•a
tıaın lıtabl içi• 1000 lira, ıu 
yollarına 2139 lira, ••uml tın· 
lif atı J 2471 llrı. umuml tea Ti· 
rıta 9490 lira, 

1936 senesinde : 

umu 
umu l 



EN/YOL s'1_:,/a 1 

o e 
d rn erzr"i .. rk Bayrağı 

Fa b r i k ası Trabzon 
Her ebadda ve a ti 
Bayrakları topdan --atış
lar fabrika fiatındadır 

a atkôr - en y_ ni d s nle • • 
• 

nı 
Ş b esinin Kışlık b "'tün çeş "t eri iz gelmiş, modern terziliği tendn tıe sayın n ıiştetile.rimizh 

zevkı elim/erini if.!. mini in ticarethanemize lıtıınbultlan !rni sanatkar celbedılmiştır. Yün ve Atlas üzerinde ay yıldıu kındirttlen tolcum11 kanunt eosa/i haiz 
halis gündın nesci, ipliiinin metaneti bogaıı'rtın garantisi itih11.ril• 

bütün dünyanın ı•li lcumaılıırından fJ.stüntliir. 
Ucuz e g ze gi inmek için lütf en teşrif ediniz, Bayan v e Bayi ra mahsus 

şık ve kıbar kamaş/arın en geni dısenlerini liitf en giirünriz. 

azı r 
•tı rı· • • B"yan lara rno.nto!ar, ispor ma~to 'rır, pard ~ü mu 

Ç iZ. şamb çocuk mar.i ları. gağn:u · ... k! rı ve kur1 ş ar 
Rüzgarda, güneşde, karda ve yağmurda rengini lcatiyen muhafaza eder 

Baylara p rde uler. palto v e !·ostiimler, yağmurluk! r, Çacu 1ar için 
l ise, ya· mrırluk,' p lto, pardes i ve kumoşlc,r. 

Satış y ri: Trabzon Kunduracılar caddesi No. 72 
H asan ve Ahmet Trakya J.:a~'fr:4~ Erı. son moda. Trcşkot pardesiilerimiz sayın mii. ~erilerirıize 

ucuz f;.:ı.tlarla temin edilm ''jtir. l ütfen görünüz, tec ÜOf' edın ·z. ---
Kunduracılar cad desi - NO. 23 - 25 T oksitle hazineden gayri menkul 

• 
Si 

·z yirmi liradcr 
dokuz liradır. 

onbirde Ez rum Komisyo 
nunda y pıl c 

5 Şaıtnam . ın görmek ist y nler her g in komis-
y ona muracaat ed lır er. 

6 - istekliler ih e gün ve saatında ilk le dnat mak 
huzlari fit! kanunun emrettiği vesik!Jları kom ;sl!Ofl başkan 
lığına ibraz etmeğe mecburdurlar. 3 - 4 

t>ksiltmege 
ibraz etmesi 

kapalız f us 

satın alma komis90; unda 

le. n 
3 4 

y .. ek.wil mes: 
Erzurum Lv. Amirlig" Sa Al. K )m. Bşk. dan 
1 - (26000) irmi tıbin kilo s d s tın. ınccktır. 
2 - Tahm n bede i (19240) on okuıb;n ikigüzkırk lira. 
3 - J/k tem'natı (1443) h·n dört yuz kırküç liradtr. 
4 - Yağın evsa/ile teslim mahal ve şartları şar tna-

mesinde yazılıdır. 

5 - Şartname E zurumda satm alma komisy onunda 
göralür veya istenir. 

6 - Eksiltmesi 28- 7. Teşrin 938 cumrı günü soat 
onbirde Erzurvmda lv. A'1lirliği sa fın alma komisyo 
nunda yapı/ocaktır. 

7 - Teklıf m ktupları 28-10 838 .:ı.ma günıi Slat 
dokuzdan (dahil) on kadar satın alma K. R. mak6az 
mukabilinde ve ilmış bulanacaktır. Bu saattan sonra 
mektupl r kahu/ edilem z · 

8 - K anunen bu' nm sz lazım olan ticarf vesaikin 
de eksiltmeye iş ·ro. d c k lerin ko 71iı;gon bo1kanl1ğına 
ibraz etmesi lôz ı d r. 3 -- 4 

buğu fiati 
y e inden: 

1/avayici z ru ı den ve halkın kışlık mahrukat 
madd !erinden biti o an fındık kahağunu11 bir çuvalına, 
doldurma 'll~ m ·şt r arabası a kadur nakletme masarifi 
dahil olrn k üzere B dig EncümPnince yirmi be1 kuruş 
a zami fi at tak i k r eri/mi Vt! bu kar'1.r Vilôget 
idare h"yetı c.: d t s k d ·ş o du ·undan badem a. 
mutı..d olan b ·, ç~v l fındık k 1 uğun un bu f igatfon fazla
sırM satılması m edilmiştir. 

H~lôfı da harek ti i glirülecelr erin Beledigd Zabı
tası ta lım~trıa esi ın 26 'nci maddesine tevfıkon şid-
detle ie zıge o ları ilan olunur. 3 - 1( 

Za y· 13;,9 tar·hrnd Yomra Merke% ilko !cu lurıda-;; 
1 almış olduğum şchadetn memi zayi ettim. Yeni

, ini alacağımdcın cskisintn hükmü olmaJ.~ğı i/dn olunur. 

Qntır en 

ifa 
Tr bzon 

satın alanlara 
DEFTERDARLIKTAN : 

Hazinenin taksitle ıüttığ ı biitürı gaypimenfcullerin satış 
bedellerinin tahsil sureti hakkın.takı 3524 sayılı kanunun 

4üncü maddesi mucibince 18- 6 - 936 tar. hine kadar artırm• 
ile satılmış olan her nerıi erazi ile arsalarJtın borçla ola~ 
müşterilerden borcanu11 yüzde yirmisini tıdige etmiş 'flazi
gıtte ola11lt:ır fJega tedigatznı bu miktara iblağ etlecekler 
( aldıkları mal tapuys bağlanmış o/smn fJega olması• ) 
verdikleri paradan dolaji hazineyi ibra ef mek ve hiç bir 
alepte bulunmomalc şartile bumalları 19.;8 mali gılı 

ve g• çeD günler için.de yü:ı:beş Wr. nihayetine kadar geri verdilc.leri takdirde borçlarının 
eı;ap olunacak faiı ve dtğer zarar b k k d [ · J • d h / { 

Jar 11yrıca hüme hacet ka makııa11 n a iyesi •n i erınuen aranmıgaoagın an u suret e ma 
m"mıınyotimizee alıeıdruı tahsil otu.ıı r almış müşteriler maddei mezkurege tevfikan hazineden 
ırndde (a.n> 

r·ane ve l>alıçe yukarda ötıterilu bir ıüna matbıba tta hulurım Jmak ve hazinegi ibra etmek 
ı.ı ı ı ! ss r.arlhlnde rrabzoıı mahkemel şartilc oldılcları gagrimenlcul:efi geri vermek arzu eden
i .dt .l>eti od.-1.Bındıı iJıılıu ve gösterileıı leri11 mukür turilttan ev'lJ el D4terdarlık makamına mu-
n t ıı m:ı şartnamesinde ııatıl&eatı • / ·ı - l -
ı iln olııııur. rlicaat arı ı 11n o unur. l - ~ 

Gayrimenkul artırması 
Mıha/le 'tle Kp. MefJki ve sokak Cinsi _ M. N Mııİı ımml!u Kcu. 

Esvak Ma. .Jıra ma;azaltilr ..:>. Tahteni lcdrgir mağaza 136 900 lira 
.. ,. .. ,. ,. ,. 135 750 ' ira 

Arğaliga kö. 
!ı/O[: 

1-

Cami ıerif Mev . münhedim dıjirmen Ars. 343 15 lira 

!vlağazaların Ü5tündeki hane ayrıca tapuga merbultur. 
2 Değer men orsası ü:ıerinJe boılc.ası tarafından geni bir dt!ğirmen inşa edilmiştir 

e erdarhktan : 
Yuk rıd cins ve evsafı f.'e hizalarınaa lcıgmt:ti mahammeneleri yazılı üç gayri 

rıL ! 8 l O 918 tarihinden itibaren her · birı ayrı ayrı o 'mak ve bedelleri peşin 
1. şa tig e onb ş gü11 mütldetle açık artırmaya Çlkarılmıştır. 

1 alıp tin guz e 7,5 teminat akçasigle 3-11- 938 perşenbe günü saat 14 de 
r ık.t toplanacak kon isg ona muracaatiarı. 1 - 4 

a ·, inç k i mesi 
Erzurum Levazim Am liği Sa. A l. I' om. Bşk.dan 

7 - Erzu .::m garn zorıu u ı ihti!j ci için 3000() otuz 
bin kılo pirınç k p lı zo / u u i .e s tın alın caktır. 

2 Tahm 'n b d li 67.:0 altıbin 'I dıguz elli liradır. 
3 - lik teminatı 506 b şyüz alt, ıra 25 y irmi eş kurı.ş~w 
4 - Şartnamesi E rzurum da lcv:ızim ti.mirli Ki setın al· 

m a komuyonunda gô'rülebilir. 
5 - Eksiltmesi 24-- 0-93(1 paza1tcsi tünü saat on

birae Erzurumd.ı Mü.,t. Af v. binasında Erzurum Lv. amir
liği satın alma komisy onunda yaı ı u.~akttr. 

6 - Teklif rncktup 1arı itıale s at ndan_ bir saat ıvvel 
satın alma komisyon başkanlıjına v~riimiş olmalıdır: 

7 - Şurtnames nin yedinci nıaddesintlı iıtenilen oısi
luılar tekli/ mektuplarile birlikte Jcom_isgona ;,,,, edilmiı 
olm(jlıdır. 1 - 4 

Kulube icar artırması 
Belediye Encümeninden : 
Değirmend Tede J.. iiin lleiedigege ait eski duhuliıe 

kuluhesinin .1 ! Mayis 9J9 ta ihin e kadar icarı seaevi 50 
lira muhammen bedel üzeri den 19 gün mütld tle oçık 
artırma.ya çıkarzlmr#ır. 

Artırma 1-11-938 salt gü ii saat 1.tf. de icra ofu. 
nacağın ~n ist klilerin n uvıık 'at teminat makbuzlarile 
aynı gün (IC 5tı tta tncüm ne murüca tları ilan olunur. 

1 - 1-

azarl la odun iltmesi 
Vilayet Da. i. E cilmenindcn : 

Mtrkez ilk oku çin S bin 1. ilo kesilmiş kızıl 
sğaç, gurke11, ıstirtç .. uru oau .u mektepler teslimi pazar
lrk/a satın aiuıeı calwr. 

isteklilerin 26 - 10-938 I rzhine çMan Çnrşamba günii 
.saat 15 de Vılag t drı "mi r. cümenıne muracaatları ilcfo 
o/Ünqr. 

Erzak eksiltme temdidi 
Lise Direktörllğündcn : 

Liıenin Vak/ikıbit gaıı. lc11ru soğan, fmdık içi oı 
tahan hefoasın• talip ıuhur etmedıai11den eksiUmesinin 
10 tün m · rl.tiıtl11 tımtlidins ~arar v•rilmişlir. 

24-/0- j38 p z•rtesi tıinil saat 14 tlı Kültür Direk· 
törldiü dairııind11 ıhtıl.si gapılacajzndan istelc.lilerin mıı
v•kktıt t11minat t1ıg• makbuzillrı ile 6:. lilcte mezkur /co· 
misgon• baı fJUrmaları ildn olunur. 

Sathk piyano 
Seyahat dolayısl1le ıauık. pi7ı1110 n mobilyıı. 

Müracaat: Enurum ~ddeai No. 43 - 11bıh ıaat 8-10 i-~ 
=========================-==-..... ============"=========~ 

frabsoa lera memurlniunda.n ; 
Yemiall üç ehli vulr.uf tarahndu 

Tamamına 500 Ura kıymet 

takdir edilen 
lık.eaderpaşa mahalleal 
saa tarafı emvali metruke

,. ait arsa, acı tarafı metrukeye 
ttit hıae, ark.a.ıı Çı.lu.rojlu 'l'a
ıibe mahıus h&De, 0• tarafı 

Uriacl arbrmuıada artırma 1»1e.ll 
kıymti ınullammenin yt1zde 75 ıııJ 
bu1aad1jı takdırde aahş :ıc:ıııro noJıl 

kaaun aaklwwa tevfıkaıa ıı•rt ıııa· 
rakı1ır. 

Sauıı pefiıulir. Artırmaja 1türa1' 
etmek lllMJ•nlerin iuynutti mu • 
ha-eneıun JO.Zd• yıdiouçu~u ıai.tır 
•11de ,., ıllı:çeııl veya alili bit 
bukıuun teainat mııkl>w:ı;u.au .tıa'fi 
bul unmıııarı lılzı.wüır. Ha.ı..lı:ıarı tapO 

11ieUi1e ıablt &.uJuamııyan dijer ıP' 
ttkll alaukJılar da cüjer alAka~· 

tuık. Olıra~ teal:Ut OlU8DlUQlt\ll. inJn ve irUfaklıaakkı aaklpleriaı-
Maa müştemilat bir bup bu kakları ve huııuslyıe faiz n aaıır-" 

hane 1 datr • lan iddialarını evrakı mttıWtt· 
lerile birlikte UAa ~de• 

No. 50 Şu9at 938 arşın 180 ıtıl>aren yirmi i11A zarfıll 
Açık arlumağa çıkarılmış old.u~uauau ua aaı remi:ı:e tııl~rmeıeri ıwındil'• 

11:1 - 11 - !llllS tarlhln• müsadıf Aksi takdirde hakları tapu 111.Uil" 
Cumartcsı ıtnü i Bllt 11 re kilde ııabıt elwayıııılar ıatış beaeJiaill ~f 
'l'ralı:ı:o u. bra dairu1 önünde bldnci ıa ,n.alimdan lı.aric; kalırlar. Müter•~-
IU'hl'maaı yapllaoıı.khr. ~tagı V (:I Beledıye ruliau artır.-• 
Ar tıı ma tıedıli kıymeti muhaııı bedelinden tt:.ıı.zıı olunur. 

menenin Jttıı.de 76 ini lm!d.uta takdir- Dahıı. fazla ınaHimat a lmak fftl 
cı.e m1lştol'iıı1 dMrine bıca.lulaoohtır. yenler 20-10-938 tarıhinden itibar•" 
A.lui takd.mle eıa ıoa artıranı• ta.alıı.lıı.- h er kesin görebilmesi için daited' 
üdtl bakı kalmak üzerı artırma oa açık lıulundurulacak artırma ~ 
beş gtin mt14cleUe tewdit ~d.U~k naaeııi lli:l!i • 173 No doıı1•r 

ve on~net itlıl11 5·12-\188 Paurteıi muracaaUa mevcut veNitı ıortr>fl' 
jl.ııtl ıaat ıu clı claiıellı 1•1llaeak ctklerı ilb olunur 


